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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Forskning visar att elever upplever svårigheter med geometri och att dessa 
svårigheter kan bero lektionsupplägget. När det gäller det geometriska området volym har vi 
uppmärksammat att forskning om hur elever bäst tillgodogör sig undervisning inom detta 
område är bristfällig. Mot bakgrund av detta vill vi med vår studie undersöka om elever 
uppvisar några skillnader i resultat beroende på om de har fått arbeta med en teoretisk 
arbetsmetod eller en praktisk arbetsmetod.  
 
Syfte: Syftet är att undersöka om elever uppvisar några skillnader i resultat beroende på om 
de har arbetat med en teoretisk eller en praktisk arbetsmetod. 
 
Metod: Den metod som har använts i vår studie är den första delen av en learning study-
cykel. Istället för att utföra en full learning study-cykel i en och samma klass, har vi utfört den 
första halvan av cykeln i två olika klasser. Eleverna som har deltagit i studien har 
diagnostiserats med en för- och en efterdiagnos. Sedan har de fått delta i en kort genomgång 
om volym, som följdes av arbete med arbetshäften bestående av fem uppgifter.  
 
Resultat: Genom vår undersökning och analys av insamlad data konstaterade vi att 
elevernas resultat på diagnoserna var lika. Det gick inte att utläsa några större skillnader i 
resultaten mellan den elevgrupp som fick arbeta med en teoretisk arbetsmetod och den grupp 
som fick arbeta med en praktisk arbetsmetod. Vid en analys av elevernas resultat uppdelade 
efter genus, konstaterade vi återigen att resultaten var lika och det gick inte att utläsa några 
större skillnader.  
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1. Inledning 
 

Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, 
Jag gör och jag förstår. /Kinesiskt ordspråk 

 
Vi har ställt oss frågan hur man som pedagog ska arbeta för att på bästa sätt främja elevers 
begreppsförståelse inom det matematiska området volym. Att ha bra kunskaper inom volym 
kan underlätta i vardagen, till exempel när man ska laga mat etcetera. Under våra VFU-
perioder (verksamhetsförlagd utbildning) och när vi har arbetat som lärarvikarier har vi 
observerat att många elever har svårigheter med det geometriska begreppet volym. 
Forskningen kring elevers begreppsförståelse inom volym upplever vi som bristfällig, då det 
har varit svårt att hitta relevant tidigare forskning inom området.  
 
Under de sex terminer som vi nu har studerat på Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 4-6, på Högskolan Väst, har det ofta diskuterats om elever lär 
sig bäst genom teoretiska eller praktiska arbetsmetoder. De praktiska arbetsmetoderna har 
framställts som de mest kunskapsfrämjande metoderna och de teoretiska metoderna har ofta 
beskrivits som ett mindre bra alternativ. Fokus har legat på att utveckla kreativa och praktiska 
arbetsmetoder, samt att försöka undgå den typiska teoretiska undervisningen som har 
dominerat skolan genom tiderna. Att arbeta praktiskt kan påverka elevernas motivation 
positivt, men behöver nödvändigtvis inte vara en arbetsmetod som passar alla elever. I en 
klass kan det finnas de som bäst tillgodogör sig undervisningen om den är teoretiskt upplagd. 
Tillika kan det finnas elever som utvecklar sina kunskaper bäst genom praktiska 
arbetsmetoder, men även de som tillgodogör sig undervisningens innehåll bäst om den 
innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Personligen anser vi att en undervisning som 
är teoretiskt förankrad och innehåller många praktiska inslag, samt är varierad bör vara den 
mest framgångsrika undervisningen när det gäller att utveckla elevernas begreppsförståelse. 
Därför vill vi undersöka om elevers begreppsförståelse inom det geometriska området volym 
främjas bäst genom teoretiska eller praktiska arbetsmetoder. 
 
Genom att använda första halvan av en learning study-cykel vill vi dessutom med detta 
examensarbete ta reda på om teoretiska och praktiska arbetsmetoder uppvisar några 
skillnader i elevers begreppsutveckling inom det geometriska området volym. Enligt 
vad som har framkommit under alla diskussioner under vår studietid bör de praktiska 
arbetsmetoderna främja elevernas begreppsförståelse bäst. Därmed bör de elever som i 
vår undersökning får arbeta praktiskt uppvisa ett bättre resultat på efterdiagnosen, än de 
elever som får arbeta med en traditionell teoretisk undervisning. Utifrån den forskning 
som finns kring studiens undersökningsområde tillför vår undersökning en inblick i 
olika arbetsmetoders framgång, när det gäller elevers begreppsförstålse inom det 
geometriska området volym. Dessutom tillför den ett exempel på hur man kan arbeta 
med metoden learning study för att utveckla undervisningen och anpassa den efter 
eleverna.  
 
Vi har kommit i kontakt med learning study genom de svenskakurser som ingår i 
Grundlärarprogrammet. Däremot har inte denna teori och metod studerats ingående i dessa 
kurser. Detta har lett till att vi har behövt läsa in oss på ämnet och fördjupa våra kunskaper om 
learning study. Genom våra efterforskningar har vi kommit till slutsatsen att det är ett 
intressant tillvägagångssätt när man vill utforska hur man kan optimera undervisningen och 
utforma arbetsmetoder. Tillika har vi kommit fram till att learning study bör vara en optimal 
metod för att utforska den frågeställning som vi utgår ifrån i detta examensarbete.    
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2. Syfte och frågeställning  
 
Syftet med vår studie är att undersöka om eleverna bäst tillgodogör sig undervisningens 
innehåll inom det geometriska begreppet volym genom teoretiska eller praktiska 
arbetsmetoder. Studien syftar till att undersöka om eleverna uppvisar några skillnader i 
resultat när det gäller begreppsförståelse, efter genomförda lektioner, beroende på om de har 
använt teoretiska eller praktiska arbetsmetoder. 
 
Vi har utifrån vårt syfte utformat följande frågeställning: 
 

• Hur ser skillnaderna ut i begreppsförståelsen inom det geometriska begreppet volym 
mellan den elevgrupp som får arbeta med teoretiska arbetsmetoder och den elevgrupp 
som får arbeta med praktiska arbetsmetoder?  
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3. Forskningsöversikt 
 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som är relevant för vårt ämne. De delar vi tar 
upp och definierar är begreppen geometri och volym, elevers begreppsförståelse, 
undervisningens upplägg, begreppet ”learning study”, samt variationsteorin. Avslutningsvis 
gör vi en kort sammanfattning. 
 
3.1 Geometri och volym 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) fastslår att elever i 
årskurs 4-6 ska få möjlighet att arbeta med och utveckla sina förmågor inom följande 
områden när det kommer till det geometriska området volym: 
 

• Grundläggande geometriska objekt, däribland rätblock och dess grundläggande 
egenskaper. 

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 
bestämmas och uppskattas. 

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area och volym med vanliga måttenheter. 
(Skolverket, 2011, s.65) 
 

I vår undersökning kommer vi att beröra bland annat uppskattning och mätning av volym. De 
definitioner av begreppet volym som vi har valt att utgå ifrån i vår undersökning är följande: 
”volym av en kropp är ett mått på kroppens storlek” (Häggmark, 1989, s.123), samt att volym 
är ”storlek hos en kropp” (Kiselman & Mouwitz, 2008). Att ha goda kunskaper om volym är 
en viktig vardagskunskap, som kan komma till användning i det dagliga livet. Till exempel 
vid matlagning, dosering av mediciner, målning, paketering av livsmedel etcetera. Löwing 
(2011) hävdar att man måste ha en förståelse för hur kroppar är uppbyggda för att kunna 
beräkna dess volym. Hon tillägger att det är viktigt att elever behärskar de olika termerna 
inom området volym och att de kan benämna de olika kropparna med dess namn. Forskning 
visar på att elever har bristfälliga kunskaper inom det geometriska området volym, särskilt när 
det gäller att benämna cylindrar och rätblock.  
 
Även Holmberg (2011) beskriver hur elever i de svenska skolorna uppvisar svårigheter med 
geometri. Hon fortsätter med att poängtera att elevernas svårigheter bland annat beror på 
undervisningens upplägg. Enligt Holmberg utgår geometriundervisningen för mycket från 
läroböckerna och eleverna ges för få tillfällen att arbeta praktiskt. Löwing och Kilborn (2010) 
hävdar att matematiklärare i de svenska skolorna saknar adekvata didaktikkunskaper inom 
området geometri, vilket kan vara en av de bakomliggande orsakerna till elevernas svårigheter 
inom ämnet. En annan orsak till att elever upplever geometri och mätning av volym som 
problemfyllt är att undervisningen traditionellt lär dem att använda formler utan en djupare 
förståelse för dessa (Löwing & Kilborn, 2002).  
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3.2 Elevers begreppsförståelse och undervisningens upplägg  
 
Enligt Lo (2014) blir det lärarens uppgift att identifiera elevernas förkunskaper inom ämnet 
för att sedan kunna bygga vidare på dessa: 
 

Elever kommer till klassrummet med färdiga föreställningar om hur världen fungerar. Om 
man inte bygger vidare på den föreställningen de har är det inte säkert att de lyckas förstå de 
nya begrepp och den information som de undervisas om, eller också kan de lära sig inför ett 
prov för att sedan gå tillbaka till sina gamla föreställningar utanför klassrummet (Lo, 2014, 
s.19). 

 
 
Det finns enligt forskningsresultat inget samband mellan undervisningens innehåll och vad 
eleverna tar till sig av denna (Marton & Booth, 1997; Watson & Mason, 2006). Som lärare 
behöver man inse att eleverna inte alltid förstår det innehåll man tar upp och att det ibland 
krävs flera olika förklaringsmodeller. Det ingår i lärarens arbetsuppgifter att skapa 
inlärningsmöjligheter (Löwing, 2004). För att detta ska vara möjligt att åstadkomma behöver 
läraren ha adekvata förkunskaper i ämnet och en förståelse för att alla individer lär på olika 
sätt. Därmed bör undervisningen bestå av både teoretiska och praktiska inslag, för att 
möjliggöra att undervisningen blir anpassad till varje individs behov.  
 
Malmer (2002) anser att språket som läraren använder är av stor vikt för elevernas framgång. 
Hon belyser att både det muntliga och det skriftliga språket är viktigt och att läraren bör 
anpassa språket efter undervisningens innehåll. Vygotskij hävdade att språket är människans 
främsta verktyg (Phillips & Soltis, 2010). Han ansåg även att man med ”språket möjliggör 
såväl högre former av lärande som problemlösning och förvärvande av många olika 
färdigheter” (Phillips & Soltis, 2010, s.93). Eriksson (1996) beskriver att förutom språket är 
även undervisningens upplägg viktigt för att skapa god inlärningsmöjlighet. Genom att utgå 
från elevernas vardag och växla mellan teori och praktik, kan man som lärare optimera 
undervisningen, samt skapa en undervisning som är anpassad efter individernas olika 
förutsättningar. För elevernas begreppsförståelse är det betydelsefullt att få utforska genom att 
arbeta med laborativa och konkreta material. Det är även möjligt att undersöka elevernas 
resonemang angående de aktuella begreppen genom laborativa arbetsmetoder med konkret 
material (Repo, 2010). Genom att synliggöra elevernas resonemang kan läraren få en 
uppfattning om deras förkunskaper och om hur undervisningen bör läggas upp. Rystedt och 
Trygg (2005) har definierat laborativt material som ”vardagliga föremål vilka finns som 
verktyg eller föremål i vardagen, arbetslivet och naturen” (s.21). Det kan även vara material 
som läraren har skapat eller införskaffat (Rystedt & Trygg, 2005).  
 
Lo (2014) beskriver att elevers prestation och lust till att lära påverkas av om de finner 
undervisningens innehåll och upplägg intressant eller inte. Hon fortsätter med att hävda att det 
inte är valet av teoretisk förankring som förutsätter att undervisningen blir framgångsrik. 
Istället är det enligt Lo viktigt att läraren ger stöd och anpassar lektionens innehåll och 
upplägg efter den aktuella elevgruppen. Om lektionen och dess innehåll är anpassat efter 
elevens förförståelse och förutsättningar ökar chansen att lärande sker och nya kunskaper 
utvecklas. Däremot om undervisningen inte är anpassad efter dessa kriterier kan man 
motverka att möjligheter till kunskapsinhämtning sker, då undervisningen bör ligga på rätt 
nivå efter elevens förkunskaper för att inlärnings möjligheter ska skapas (Alexandersson, 
1994).  
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3.3 Learning study 
 
Den form av learning study som används i Sverige har utvecklats från den japanska metoden 
lesson study, genom ett samarbete mellan svenska forskare och forskare i Hong Kong (Pang 
& Marton, 2003). Enligt grundarna av learning study är det ett alternativ till lesson study som 
inkluderar idéer från designexperiment för undervisningsupplägg. Skolverkets definition av 
en komplett learning study är följande: 
 

Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis 
kommer överens om ett lärandeobjekt. Det vill säga något eleverna ska kunna eller som 
lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. …. Därefter görs förtester på 
elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur 
de kan angripa detta undervisningsinnehåll. …. En lärare håller i den första lektionen som 
videofilmas. En ny test med eleverna genomförs som tillsammans med den genomförda lektionen 
utvärderas. Slutsatserna från utvärderingen ligger till grund för en omformulering av 
lektionsinnehållet som sedan genomförs av en annan lärare i arbetslaget. Denna lektion videofilmas 
i sin tur. Viktigt är att det är lektionens innehåll som är det centrala och inte lärarens agerande 
(Skolverket, 2010). 

 
En learning study skall alltså innehålla ett antal olika steg. Dessa steg kan ses som en cykel 
som ska inledas med att läraren (eller lärarna) väljer ut och definierar det objekt eller ämne 
som är undervisningens mål (Lau & Yuen, 2013). Sedan försöker man identifiera de kritiska 
aspekterna med att undervisa om det valda ämnet. Efter detta går man vidare med att planera 
den första lektionen, samt att genomföra denna. Före detta steg ska man dock ha genomfört ett 
förtest för att diagnostisera elevernas förförståelse och aktuella kunskapsnivå. Efter den 
genomförda lektionen utvärderas denna och eleverna ges ett eftertest, med syftet att fastställa 
undervisnigens framgång och att mäta aktuell kunskapsnivå. De diagnosiserande för- och 
eftertesterna ska bestå av tio uppgifter och uppgifterna på de båda testen skall vara identiska. 
Uppgifterna på testerna ska dessutom vara av varierande svårighetsgrad. 
 
De för- och eftertest som används ska inte ligga till grund för elevernas betyg och resultaten 
från dessa test redovisas inte för eleverna, utan den information som kommer fram genom 
testen skall användas av lärarna till att förstå vad som krävs för att undervisningen om det 
valda ämnet ska bli framgångsrik och anpassad efter elevernas behov (Gustavsson & 
Wernberg, 2006). Testens huvudsyfte är alltså att synliggöra elevernas aktuella kunskapsnivå 
och de kritiska aspekterna med undervisningens innehåll och upplägg. Vidare är ett av 
huvudsyftena med learning study att elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer och har 
olika behov, ska kunna delta på lektionerna med syftet att förbättra sina resultat och möjlighet 
att uppnå kunskapsmålen i läroplanen (Lau & Yuen, 2013). Ett andra syfte med learning study 
är att utforska vad som krävs för att lära sig ett visst ämne eller en särskild uppgift (Kullberg, 
2010). För att kunna optimera undervisningens innehåll och upplägg, samt anpassa dessa efter 
eleverna.  
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3.4 Fördelar och nackdelar med learning study 
 
En fördel med att genomföra learning studies är att det alltid frambringar dokumentation av 
elevernas framsteg och svårigheter, eftersom man samlar in elevernas resultat på för- och 
eftertesterna (Lo, 2014). En nackdel med detta är att det medför en utökad arbetsbörda, 
eftersom läraren måste rätta och analysera alla för- och eftertester. Vidare ger det eleverna en 
möjlighet att få ta del av en varierad undervisning, som synliggör olika arbetsmetoder som 
passar elevernas inlärningsstil (Mosvold & Bjuland, 2011). Dessutom bidrar en learning study 
till att läraren får prova på olika utlärningsmetoder och på så vis kan lärarens didaktiska 
kunskaper utvecklas (Mosvold & Bjuland, 2011; Lau & Yuen, 2013). Lärarnas förmåga att 
planera och utföra lektioner kan därmed påverkas positivt genom en learning study (Lau & 
Yuen, 2013). En learning study kan dessutom förändra lärarens inställning och attityd till hans 
eller hennes undervisning. Learning study-metoden kan ses som en möjlighet till fortbildning 
på arbetsplatsen (Lo, 2014). En nackdel med learning study är dock att det är en väldigt 
tidsödande metod. Om läraren skulle utföra en learning study för varje arbetsområde skulle 
det bli svårt att komma vidare och tiden skulle troligtvis inte räcka till för att hinna med att 
undervisa om allt som står fastslaget i den aktuella läroplanen.  
 
Forskning visar på att learning studies kan bidra till att förbättra möjligheterna för elevernas 
inlärning och förbättra deras undervisning (Kullberg, 2010). En learning study som 
genomfördes i Mönsterås kommun i en årskurs nio visade att många elever hade svårigheter 
med det geometriska begreppet volym (Hansson, 2011). Efter genomförd learning study hade 
elevernas resultat förbättrats. Hansson (2011) hävdar att det var undervisningens upplägg och 
användandet av laborativt material som bidrog till elevernas framgång. Enligt Lau och Yuen 
(2013) är det bra att genomföra en learning study för att synliggöra elevernas skillnader, för 
att på detta sätt kunna anpassa undervisningen efter alla elevers individuella kunskapsnivå och 
behov, med syftet att skapa en skola för alla.  
 
Dock är det svårt att uppnå en undervisning som är helt anpassad efter varje individs 
individuella behov och förutsättningar, eftersom detta kräver stora resurser och en mycket god 
ekonomi, vilket få skolor i Sverige har i nuläget. Vidare kan för- och eftertesten enligt 
Kullberg (2010) ge lärarna värdefull information om vilka uppgifter som eleverna upplever 
som problematiska eller svåra. Testen kan även synliggöra vilka problemlösningsförmågor 
som eleverna innehar och använder. Därmed är learning study en mycket lämplig metod för 
att förbättra och optimera undervisningen och dess upplägg.  
 
Trots dess fördelar kan vi se risker med metoden. Exempelvis skulle en learning study kunna 
bidra till att minska elevernas motivation och arbetslust, då det kan bli uttröttande att gå 
igenom samma arbetsområde vid upprepade tillfällen. Dessutom skulle det kunna leda till att 
eleverna upplever frustration om de behärskar alla de olika arbetsmetoderna som provas under 
en learning study. Tillika skulle det kunna vara frustrerande för de elever som upplever 
svårigheter med arbetsområdet, eftersom det skulle kunna upplevas som jobbigt och krävande 
att behöva gå igenom samma moment flera gånger.  
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3.5 Variationsteorin 
 
Under våra efterforskningar, då vi har läst om learning study, har variationsteorin 
återkommit vid flera tillfällen. Med anledning av detta, samt att variationsteorin passar 
för det valda tillvägagångssättet för vår undersökning har vi valt att använda denna teori 
i vårt examensarbete. Variationsteorin har utvecklats ur fenomenografin och 
presenterades som en alternativ lärandeteori i slutet på 1990-talet (Lo, 2014; Marton, 
1981; Marton & Booth, 1997). Det är en teori vars grundtanke är att människor 
uppfattar saker och ting på olika sätt (Lo, 2014). Enligt variationsteorin kan ett sätt att 
undervisa och lägga upp undervisningen på vara bättre än ett annat, därför att olika 
undervisningsmetoder, arbetssätt och lektionsupplägg kan erbjuda andra sätt att lära sig 
ett ämne eller lösa ett problem (Kullberg, 2010). I enlighet med variationsteorins 
grundtankar ska läraren erbjuda eleverna många förklaringsmodeller och sätt att arbeta 
med ett givet problem (Lo, 2014). Den mest framträdande grundtanken inom teorin är 
”du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är” (Lo, 2014, s7). Således bör 
läraren i sin undervisning visa på både likheter och skillnader mellan de fenomen som 
studeras, för att eleverna skall kunna urskilja vad begreppet innefattar och innebär, samt 
vad som inte hör till begreppet. Dessutom är det enligt teorin lärarens uppgift att urskilja 
sådant som kan orsaka svårigheter för eleverna (Lo, 2014). Här skulle läraren kunna ta 
hjälp av en learning study-cykel för att åstadkomma detta. Vidare hävdar Kullberg 
(2010) att variationsteorin kan fungera som ett kraftfullt analysverktyg inom 
matematikundervisningen.  
 
3.6 Sammanfattning 
 
Forskning visar att elever i de svenska skolorna har svårigheter i det geometriska 
området volym. Dessa svårigheter skulle kunna beror på undervisningens upplägg och 
att undervisningens innehåll är för teoretiskt. Dessutom saknar många lärare enligt 
forskning adekvata ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. Genom att använda sig 
av metoden learning study kan läraren synliggöra elevernas förkunskaper och de 
kritiska aspekterna med undervisningens innehåll och upplägg. Det som framkommer 
genom en learning study-cykel kan senare användas till att anpassa undervisningen efter 
elevernas individuella kunskapsnivåer och behov. En learning study-cykel kan även 
leda till förbättrade resultat och större möjligheter för eleverna att uppnå kunskapsmålen 
i Lgr11. Vidare ser vi att det inte enbart finns positiva sidor och effekter med learning 
study. Det är enligt oss en tids- och resurskrävande metod som kan innebära negativa 
effekter för vissa elever. Då eleverna måste gå igenom ett och samma arbetsområde vid 
flera tillfällen, vilket kan vara uttröttande. Metoden kan även innebära en utökad 
arbetsbörda för lärarna. 
 
Tidigare forskning visar även på att undervisningen i geometri bör bestå av både 
teoretiska och praktiska inslag. Tilläggas kan att forskningen dock visar på att 
undervisningen bör innehålla fler praktiska och undersökande inslag, än teoretiska. För 
att undervisningen ska bli framgångsrik bör eleverna få arbeta med laborativa och 
konkretiserande material. Dessutom är det bra för begreppsbildningen att eleverna får 
diskutera mycket. Då behövs ett adekvat språk och lärarna måste tillhandahålla eleverna 
lämpliga begrepp och termer.    
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens design, det urval som skedde inför studien 
och dess genomförande, den datainsamling som skedde och analysen av denna, samt de etiska 
ställningstagande som vi har gjort.  
 
4.1 Studiens design  
Studien är upplagd och utförd på följande sätt: en fördiagnos bestående av tio uppgifter (se 
bilaga 4), genomgång om volym (se bilaga 3), arbete med ett arbetshäfte bestående av fem 
olika uppgifter (se bilaga 8 & 9), en efterdiagnos bestående av tio uppgifter (se bilaga 5).  
 
I den här studien har vi använt den första delen av en learning study-cykel. Att valet föll på 
metoden learning study beror på som tidigare nämnts i inledningen att vi finner metoden 
intressant och lämplig för den här studiens design. Dessutom anser vi att en learning study-
cykel är ett ypperligt redskap för att synliggöra elevers förkunskaper och deras aktuella 
kunskapsnivå, samt för att prova på olika arbetsmetoder. Att vi endast har använt den första 
delen av en learning study-cykel innebär att processen är förkortad och utförd i två 
elevgrupper istället för en, samt att vi inte filmar genomgången och elevernas arbete. I en full 
learning study testas en arbetsmetod och ett lektionsupplägg i en klass. För att sedan utvärdera 
dessa innan man går vidare till att omarbeta lektionsupplägget och testa en annan arbetsmetod 
i samma klass eller allra helst i en annan klass. I vår studie har vi istället testat två olika 
arbetsmetoder i två olika elevgrupper, för att sedan jämföra resultaten från elevernas 
diagnoser. Detta val har vi gjort eftersom vårt syfte med studien är att se om eleverna uppvisar 
några skillnader i resultat beroende på vilken arbetsmetod de har arbetat med.  
 
Den ena arbetsmetoden är en traditionell teoretisk arbetsmetod, där läraren startar lektionen 
med att hålla en genomgång om ämnet och sedan arbetar eleverna enskilt med räkneuppgifter 
i sin matematikbok. Den andra arbetsmetoden är en praktisk och undersökande arbetsmetod, 
där läraren precis som vid den teoretiska undervisningen startar upp lektionen med en 
genomgång. Efter genomgången får sedan eleverna uppdelade i grupper arbeta vid olika 
stationer, där det finns laborativt och konkretiserande material till hjälp för att undersöka och 
beräkna olika räkneuppgifter. Om vi hade utfört en full learning study i en och samma 
elevgrupp hade de fått arbeta med det geometriska området volym vid minst två tillfällen och 
hade därmed kunnat överföra kunskaper och erfarenheter från ett tillfälle till ett annat. Mot 
bakgrund av detta anser vi att det inte går att säga till hundra procent att det är den aktuella 
arbetsmetoden som har varit framgångsrik och bidragit till elevernas resultat. Genom vårt 
upplägg hoppas vi åstadkomma ett resultat som inte är baserat på tidigare erfarenheter och 
inhämtade kunskaper, utan är baserat på den valda arbetsmetoden.   
 
Vidare går de båda elevgrupperna på samma skola och har haft en likvärdig 
matematikundervisning, då de har samma matematiklärare. Precis som vid en full learning 
study diagnostiserades båda elevgrupperna med en fördiagnos innan vår genomgång och deras 
arbete med arbetshäftena. Sedan diagnostiserades eleverna igen efter avslutad lektion. För- 
och efterdiagnoserna består av tio identiska räkneuppgifter, men på efterdiagnosen har 
ordningen ändrats. Vi beslutade oss för att ändra uppgifternas ordning på efterdiagnosen för 
att det av eleverna skulle upplevas som en annan diagnos. Anledningen till detta beslut var att 
vi hade en tanke om att eleverna skulle kunna bli mindre motiverade att fullfölja diagnosen 
om de trodde att det var samma diagnos som de hade genomgått innan lektionen.  
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4.2 Urval  
I början av arbetet med detta examensarbete tog vi kontakt med rektorerna för fyra olika 
skolor i en mellanstor kommun i Västra Götaland. Kriteriet som vi utgick ifrån vid val av 
skolor att kontakta var att de skulle bedriva undervisning i årskurserna fyra till sex. Valet föll 
till slut på en F-6 skola centralt beläggen i kommunen. Lärarna på den utvalda skolan var de 
första som besvarade vårt mejl och de verkade både trevliga och engagerade, vilket var den 
främsta anledningen till att valet föll på den utvalda skolan. De andra anledningarna till vårt 
val var att det endast var två skolor av fyra som besvarade vår förfrågan om att få komma och 
utföra vår studie, samt att personalen på den andra skolan som svarade på vårt mejl inte 
verkade lika engagerade. Vidare vidarebefordrade rektorn vår önskan om att få komma och 
utföra våra undersökningar på skolan till de två lärarna som är ansvariga för årskurs fyra. 
Anledningen till att vi valde att undersökningen skulle utföras i årskurs fyra är att det då är en 
större chans att eleverna ännu inte har arbetat med det geometriska området volym. Detta var 
dessutom det enda kriteriet som vi utgick ifrån vid valet av elever som skulle delta i vår 
studie. Vi upplevde att det är fördel att eleverna inte har arbetat med volym, eftersom då ökar 
chansen till att resultaten på för- och efterdiagnosen beror på de olika arbetsmetoderna och 
inte på elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter av ämnet. De två grupperna består 
sammanlagt av femtiotre elever, varav samtliga deltog i vår undersökning. Eleverna var 
mellan tio och elva år gamla. De två elevgrupperna som deltog bestod av tjugosex elever i den 
första gruppen och tjugosju elever i den andra. Den första gruppen fick arbeta med en 
teoretisk arbetsmetod och den andra gruppen arbetade med en praktisk och undersökande 
arbetsmetod.  
 
4.3 Genomförande 
Vi anlände på den utvalda skolan innan elevernas första lektion och togs emot av en av de två 
lärarna. Sedan visades vi till de två klassrummen där vår undersökning skulle utföras och 
hälsade samtidigt på den andre läraren samt elevassistenterna. Därefter utfördes nödvändiga 
förberdelser för den lektion som skulle utföras med en  teoretisk arbetsmetod. Den första 
lektionen startade sedan med en presentation av oss och syftet med vår undersökning, samt en 
kort genomgång om lektionens upplägg. Sedan delades fördiagnoserna (se bilaga 4) ut och 
eleverna fick besvara dessa under cirka tio minuter. Efter det hölls en kort genomgång om 
volymenheter och hur man beräknar volymen av en kropp (se bilaga 3). Genomgången följdes 
upp av enskilt arbete med ett arbetshäfte bestående av fem uppgifter (se bilaga 8). Slutligen 
fick eleverna genomgå en efterdiagnos (se bilaga 5) vilken tog kortare tid för eleverna att 
utföra än fördiagnoserna och efter den fick de gå ut på rast. Om eleverna blev klara innan 
utsatt tid för varje moment fick de ta en bok och läsa tyst tills alla var klara. Under 
genomförandet av lektionen som baserades på en teoretisk arbetsmetod gick vi runt bland 
eleverna och besvarade eventuella frågor, samt iakttog klimatet i klassrummet. Det uppstod en 
bra arbetsro under lektionen och eleverna arbetade på utan några större klagomål om 
lektionens upplägg. Det var tyst och lugnt i klassrummet vilket bidrog till att det var möjligt 
att samtala med eleverna i en normal samtalston och utan att behöva höja rösten. När 
lektionen var avslutad nämnde läraren att hen upplevde att det hade varit lugnare än vanligt 
och att eleverna hade arbetat väldigt bra.  
 
Lektion nummer två tog plats efter rasten och varade fram till lunch. Precis som den första 
lektionen startades denna också upp med en presentation, som följdes av fördiagnosen och 
efter det en kort genomgång. Sedan fick eleverna arbeta med ett arbetshäfte bestående av fem 
uppgifter (se bilaga 9). Dessa uppgifter var uppdelade på fem stationer, som vi hade förberett 
under elevernas rast. Vid varje station fanns samma instruktioner om uppgiften som eleverna 
hade i sina arbetshäften. Dessutom fanns det konkretiserande material och utvalda hjälpmedel 
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för att utföra uppgifterna. Till exempel fick eleverna använda sig av petflaskor, glasflaskor, 
saxar, glasskartonger, tejp, tratt, miniräknare och måttsatser (i bilaga 9 återfinns allt använt 
material och hjälpmedel vid varje enskild uppgift). Med hjälp av elevernas matematiklärare 
delades de in i mindre grupper, eftersom alla tjugosju elever inte kunde befinna sig på samma 
station samtidigt. Däremot fick det befinna sig två grupper på varje station samtidigt, på grund 
av platsbrist och brist på material. Efter det att eleverna var indelade i grupper placerade de 
sig självmant på de olika stationerna, utan vår inblandning. När det var cirka tio minuter kvar 
av lektionen fick eleverna avbryta sitt arbete, vare sig de var klara med alla uppgifter i 
arbetshäftet eller ej. Därefter fick eleverna genomgå samma efterdiagnos som den föregående 
elevgruppen. För den elevgrupp som arbetade med en praktisk arbetsmetod tog det ungefär 
lika lång tid att utföra för- och efterdiagnoserna. Efter avslutad efterdiagnos fick eleverna gå 
på lunch och rast. Även under denna lektion gick vi runt i klassrummet och besvarade 
elevernas frågor, samt gjorde iakttagelser. Till skillnad från den föregående lektionen var 
denna lektion inte lika tyst och lugn. Vi upplever att det under denna lektion var mindre 
arbetsro för eleverna. Detta kan bero på att de arbetade praktiskt och cirkulerade i 
klassrummet. Dessutom inbjöd det laborativa och konkretiserande materialet till lek, vilket 
kan ha bidragit till stämningen i klassrummet. Under den här lektionen var det som nämnts 
inte lika tyst och för att samtala med eleverna behövde man vid flera tillfällen höja rösten.  
 
4.4 Datainsamling och analys 
Genom för- och efterdiagnoserna har vi skaffat oss ett material som är möjligt att analysera 
och tolka, med syftet att se skillnader i resultat beroende på använd arbetsmetod. Efter 
avslutade lektioner rättade vi och sammanställde resultaten på diagnoserna. På för- och 
efterdiagnosen var det möjligt att få en poäng per rätt svar, totalt var det möjligt att få femton 
poäng. Sedan fördes elevernas individuella resultat in i SPSS, som är ett dataprogram för 
statistiskanalys (för mer information om SPSS se http://www-
01.ibm.com/software/se/analytics/spss/). Med hjälp av SPSS beräknade vi sedan medelvärdet 
och medianen för elevernas resultat (se bilaga 11). Beräkningen utfördes på de båda 
gruppernas resultat, samt på pojkarnas respektive flickornas resultat. Detta gjorde vi för att 
först se om de båda grupperna uppvisar några skillnader i resultat och för att sedan se om 
eleverna uppvisar några skillnader beroende på genus. Vidare anser vi att de arbetshäften som 
eleverna arbetade med under de båda lektionerna endast är ett verktyg för att jobba med och 
inhämta kunskap om det valda arbetsområdet. Därför valde vi att inte poängsätta dessa och att 
inte beräkna medelvärdet och medianen för elevernas resultat på detta moment i studien.   
 
4.5 Etiska ställningstaganden 
Under arbetet med vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar att man följer vid studier inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessutom har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som 
ingår i de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att vi har informerat alla berörda om syftet och tillvägagångssättet 
med vår undersökning. Först mejlade vi och informerade rektorn på skolan, efter det hade vi 
en dialog med de två berörda lärarna via mejl. Sedan informerade lärarna eleverna och delade 
ut det missivbrev (se bilaga1), som skickades med hem till vårdnadshavarna. Eftersom 
eleverna är under femton år gamla bör man enligt samtyckeskravet inhämta vårdnadshavarnas 
samtycke till att deras barn får delta i undersökningen. Vårdnadshavarna ombedes i 
missivbrevet att kontakta oss via mejl eller telefon om de önskade mer information om vår 
undersökning, samt om de ej önskade att deras barn skulle få delta i studien. På 
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undersökningsdagen informerade vi eleverna ytterligare om vårt examensarbete. Dessutom 
hade de genom missivbrevet informerats om att de hade möjligheten att välja att inte delta i 
undersökningen, samt att de hade möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet har vi valt att inte namnge varken skolan, rektorn, 
lärarna eller eleverna som har deltagit i vår undersökning. Vi ville att deltagarna i studien 
skulle känna att de var anonyma. En tanke med detta var att om eleverna kände att de var 
anonyma skulle pressen på att prestera på diagnoserna och i arbetshäftet minska. Dessutom är 
det inte nödvändigt att röja identiteten av deltagarna för att kunna diskutera resultaten från 
undersökningen. Vidare har den data som insamlats och de resultat som framkommit genom 
vår analys, endast använts inom denna studie. All insamlad data och övrigt material som 
använts inom denna studie har under arbetets gång förvarats i ett låst skåp och det är endast vi 
som har haft tillgång till nyckeln till sagda skåp.  
 
5. Resultat 
I detta kapitel redogörs de resultat som vår studie har frambringat. Först redogör vi för de 
resultat som de båda elevgrupperna fick på sina för- och efterdiagnoser. Sedan redogör vi för 
resultaten uppdelade efter genus, samt jämför pojkarnas och flickornas resultat. 
 
5.1 Elevgruppernas resultat 
Vid analys av resultaten från diagnoserna har vi konstaterat att det är mest lämpligt att utgå 
från medianen samt den tjugofemte percentilen och den sjutiofemte percentilen, eftersom 
medianen tar hänsyn till hela materialet, även då det finns extremvärden bland resultaten 
(Stukát, 1993). Vid analys av de båda elevgruppernas resultat på fördiagnoserna kan man 
konstatera att deras förkunskaper är likvärdiga. Eftersom alla deltagande elever inte hade 
arbetat med det geometriska området volym eller area innan vår studie uppvisade de 
svårigheter på fördiagnosen. Dessa svårigheter bestod bland annat av problem med att 
beräkna volymen av en kropp och uppskattning av volym. Diagramen nedan visar de båda 
elevgruppernas resultat på fördiagnosen. De blå staplarna visar värdet för antal elever som har 
angett ett korrekt svar och de röda visar antalet elever som har angett ett inkorrekt svar. 
Uppgift fem och nio på fördiagnosen handlar om att beräkna volymen av en kropp. 
Diagramen visar att större delen av eleverna i båda grupperna angav ett inkorrekt svar på 
dessa två uppgifter. Eftersom de aldrig hade beräknat volymen förut finner vi detta resultat 
naturligt. 
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Efterdiagnosernas resultat visar återigen att elevernas kunskapsnivå är likvärdig oberoende av 
vilken arbetsmetod de har jobbat med (se bilaga 12). Båda gruppernas resultat förbättrades på 
efterdiagnosen. Medianen för båda gruppernas resultat steg med två enheter från fördiagnosen 
till efterdiagnosen. För den elevgrupp som arbetade teoretiskt steg medianen från åtta till tio 
och för den grupp som arbetade praktiskt steg medianen från sju till nio (se bilaga 11). De 
flesta eleverna håller sig mellan den tjugofemte percentilen och den sjutiofemte percentilen, 
undantaget några få extremvärden i båda grupperna (se bilaga 11 & 12). I den elevgrupp som 
arbetade teoretiskt är det åtta elever som har ett värde som ligger under den tjugofemte 
percentilen och sex elever som har ett värde som ligger över den sjuttiofemte percentilen, 
medan det i den elevgrupp som arbetade praktiskt är sex elever som har ett värde som ligger 
under den tjugofemte percentilen och sju elever som har ett värde som ligger över den 
sjutiofemte percentilen (se bilaga 12). 
 
Efterdiagnoserna visar på att eleverna efter genomförd lektion fortfarande har vissa 
svårigheter inom arbetsområdet. Emellertid har resultaten förbättrats, särskilt när det gäller att 
beräkna volymen av ett rättblock. Även resultaten för beräkningen av en kubs volym 
förbättrades i båda elevgrupperna. Med hjälp av diagnoserna synliggjordes några av de 
kritiska aspekterna med undervisningens innehåll. Till exempel var det ett antal elever i båda 
grupperna som adderade kubens längd, bredd och höjd istället för att beräkna volymen med 
hjälp av formeln; basarean multiplicerat med höjden. I arbetshäftena fanns det även där med 
en uppgift som krävde att eleverna skulle beräkna volymen av en kropp (uppgift 5 i bilaga 8 
& 9). Det var flera av de elever som arbetade med en teoretisk arbetsmetod som beräknade 
kroppens omkrets istället för dess volym på uppgiften i arbetshäftet. En orsak till att de 
beräknade omkretsen istället för volymen kan vara att de hade arbetat mycket med omkrets på 
de ordinarie matematiklektionerna. Vidare uppvisade båda grupper en tendens att de endast 
beräknade basarean, istället för volymen, vid arbetet med att beräkna en lådas volym (uppgift 
5 i arbetshäftena, se bilaga 8 & 9). Efter avslutad genomgång och utförd lektion går det att 
utläsa i diagramen nedan, att elevernas uppskattningsförmåga har förbättras något från första 
diagnosen (se bilaga 5 för uppgifterna som berör uppskattning). Vidare verkar den elevgrupp 
som arbetade med en teoretisk arbetsmetod ha utvecklat kunskaperna om volymberäkning i 
något större utsträckning än de som arbetade praktiskt (se uppgift 5 & 6 i bilaga 5) 
.  
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Ytterliggare en kritisk aspekt som synliggjordes var att båda elevgrupperna visade svårigheter 
med att uppskatta en kropps volym på både för- och efterdiagnoserna, samt i arbetshäftena. 
Till exempel var det ett stort antal elever som gissade att ett dricksglas innehåller tjugo 
deciliter, istället för två deciliter som var det rätta svaret. När eleverna däremot uppmanades 
att uppskatta volymen av innehållet i två tecknade glas uppgav de flesta elever rätt svar. I 
första uppgiften i båda arbetshäftena skulle eleverna uppskatta om en pet flaska, glasflaska 
och aluminiumburk rymde lika mycket vätska eller inte. Denna uppgift orsakade svårigheter 
för flertalet elever oberoende av vilken arbetsmetod de jobbade med.  
 
Både på för- och efterdiagnosen uppvisar eleverna i båda grupperna svårigheter med att 
rangordna olika volymer när de står skrivna i olika enheter. Till exempel var det ett stort antal 
elever som inte klarade av att avgöra vilken volym som var störst av fyra liter och sjuttio 
deciliter, trots att de flesta klarade av att omvandla en liter till deciliter utan svårigheter. 
Dessutom klarade de flesta av att omvandla både fem och tio liter till deciliter på 
efterdiagnoserna (se uppgift 7a, 7b & 7c i diagramen ovan). De enheter som verkar förorsaka 
störst problem när det gäller att avgöra vilken enhet som är störst är liter och centiliter. 
Resultaten av den uppgift i diagnoserna där eleverna ska uppskatta och beräkna hur mycket 
jordgubbssylt som får plats i en burk som rymmer en liter, efter att de har hällt i tre deciliter 
med sylt visar på att det för ett antal elever blev för komplicerat att omvandla i flera steg. Det 
rätta svarsalternativet stod skrivet i centiliter, vilket medförde att eleverna behövde omvandla 
enheterna i två steg, först liter till deciliter och sedan deciliter till centiliter. Däremot var det 
ett stort antal elever i båda grupperna som klarade av att omvandla från milliliter till valfri 
enhet på uppgift fyra i de båda arbetshäftena. Ett antal av de elever som arbetade med en 
teoretisk arbetsmetod omvandlade från milliliter till liter skrivet med decimaler, trots att detta 
inte var något som gåtts igenom under lektionens gång.    
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5.2 Resultat uppdelat efter genus 
Under vår analys har vi konstaterat att de båda gruppernas resultat är likvärdiga. De skillnader 
som elevernas resultat uppvisar är minimala och därför beslöt vi oss för att analysera om 
resultaten uppvisar några skillnader om eleverna delas upp efter genus. Beslutet att analysera 
pojkarnas och flickornas resultat var alltså något som togs efter att vi hade analyserat de båda 
gruppernas resultat på diagnoserna. Detta möjliggjordes eftersom eleverna på diagnoserna 
hade fått kryssa i sitt kön och sin ålder.  
 
Pojkarnas resultat i de båda grupperna skiljer sig minimalt åt mellan de olika diagnoserna. 
Medianen för båda diagnoserna skiljer sig åt med en enda enhet (se bilaga 11). Medianen för 
fördiagnosen ligger på värdet sju för de pojkar som arbetade teoretiskt och på värdet sex för 
de som arbetade praktiskt. På efterdiagnosen ligger värdet för medianen på tio för de pojkar 
som arbetade teoretiskt och på nio för de som arbetade praktiskt. Där man kan se någon större 
skillnad är på den tjugofemte percentilen, utöver det är pojkarnas resultat likvärdiga. I båda 
grupperna ligger de flesta mellan den tjugofemte percentilen och den sjutiofemte percentilen 
på efterdiagnosen, undantaget några få pojkar i varje grupp. I diagramen nedan går det att 
utläsa att resultaten för de pojkar som arbetade med en praktisk arbetsmetod varierar mer än 
för de som arbetade teoretiskt. Det går även utläsa att pojkarna som arbetade praktiskt hade 
större svårigheter med uppgifterna åtta och tio på fördiagnosen, än de pojkar som arbetade 
teoretiskt. Dessutom går det att utläsa att uppgift fem och nio orsakade nästan lika mycket 
svårigheter för pojkarna i båda grupperna (se bilaga 4 för uppgifter).  
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I de två diagramen nedan redovisas pojkarnas resultat på efterdiagnosen. Antalet pojkar i den 
teoretiska gruppen är något högre än i den praktiska gruppen och därför kan resultaten för de 
pojkar som arbetade teoretiskt upplevas som bättre än för den andra gruppen.  

 
 

 
 
Flickornas resultat på diagnoserna är nästan identiska. Den skillnad man kan se i resultaten är 
att de flickor som arbetade med en teoretisk arbetsmetod hade något lägre värde på den 
tjugofemte percentilen på fördiagnosen.  Deras värde låg på 4 och de flickor som arbetade 
praktiskt hade ett värde på 6,75 (se bilaga 11). Precis som pojkarnas resultat håller sig 
flickornas enskilda resultat inom den tjugofemte percentilen och den sjutiofemte percentilen, 
men även här kan man konstatera några få extremvärden. I de två diagramen nedan redovisas 
flickornas resultat på fördiagnoserna. Precis som för pojkarna går det att utläsa att de 
uppgifter där eleverna skulle beräkna volymen av en kropp orsakade svårigheter även för 
flickorna (se uppgift 5 & 9 i bilaga 4). Vidare går det att utläsa i diagramen att de flickor som 
arbetade teoretiskt visade på en högre procentuell korrekt svarsfrekvens på uppgift tio, än de 
flickor som arbetade praktiskt (se bilaga 4 för uppgift).   
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I diagramen Diagnos 2 Teoretisk arbetsmetod – Flickor och Diagnos 2 Praktisk arbetsmetod -
Flickor går det att utläsa flickornas resultat på efterdiagnoserna. Diagramen visar att 
flickornas resultat i de båda grupperna är relativt lika.  
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Avslutningsvis gjorde vi en jämförelse mellan pojkarnas och flickornas resultat på 
fördiagnosen, i de båda grupperna och konstaterade att resultaten är likvärdiga även där. De 
skillnader som resultaten uppvisar är att värdet för den tjugofemte percentilen på 
fördiagnoserna är något lägre för de pojkar som arbetat med en praktisk arbetsmetod och att 
värdet även är något lägre för de flickor som arbetat med en teoretisk arbetsmetod (se bilaga 
11). Efterdiagnosernas resultat är även de likvärdiga (se diagram Diagnos 2 Teoretisk 
arbetsmetod – Pojkar och Diagnos 2 Praktisk arbetsmetod – Pojkar på sidan 15, Diagnos 2 
Teoretisk arbetsmetod – Flickor på sidan 16 och Diagnos 2 Praktisk arbetsmetod – Flickor på 
sidan 17). 
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6. Diskussion 
Nedan diskuterar vi de resultat som framkommit genom analysen av insamlad data och 
resultatet kopplas även till tidigare forskning. Vi delger dessutom våra egna reflektioner om 
resultatet och learning study som metod i detta kapitel. 
 
Syftet med vår studie var att undersöka om elever uppvisar några skillnader i resultat 
beroende på om de har fått arbeta med teoretiska eller praktiska arbetsmetoder. Vi anser att 
vår frågeställning har blivit besvarad, då det har framkommit i studien och genom vår analys 
att resultaten är likvärdiga och att skillnaderna är minimala mellan den elevgrupp som fick 
arbeta med en teoretisk arbetsmetod och den grupp som arbetade med en praktisk 
arbetsmetod.  Analysen visade även att resultaten är likvärdiga när eleverna delas upp efter 
genus. Genom vår analys har det även framkommit att båda grupperna upplevde svårigheter 
med samma kritiska aspekter av undervisningens innehåll. De moment som orsakade eleverna 
störst svårigheter var beräkning av en kropps volym och uppskattning av en kropps volym, 
samt omvandling av olika enheter (exempelvis omvandling av liter till deciliter).  Lo (2014) 
anser att det är lärarens uppgift att urskilja de kritiska aspekterna med undervisningen. 
Diagnoserna som används vid en learning study kan bidra till att synliggöra de kritiska 
aspekterna med undervisningens innehåll och med enskilda uppgifter. Detta är något som vi 
har erfarit under studiens gång, då det till exempel visade sig att utformningen på några av 
uppgifterna inte var optimal och de orsakade därför svårigheter för eleverna. 
 
Under analysen av elevernas svar på diagnoserna framkom det att vissa uppgifter hade orsakat 
eleverna mer svårigheter än andra. Eriksson (1996) menar att en individ kan förstå vartenda 
ord som står i en uppgift, men ändå inte förstå själva uppgiften. Detta är något som vi själva 
har erfarenhet av och det kan även vara en bidragande faktor till att en del elever stötte på 
problem med några av uppgifterna i diagnoserna och i arbetshäftena, då dessa till största del 
består av textuppgifter. Hur en lärare formulerar sig både muntligt och skriftligt är av stor vikt 
för elevernas möjlighet att ta till sig undervisningens innehåll (Malmer, 2002). I efterhand har 
vi insett, som tidigare nämnts, att utformningen av diagnoserna och arbetshäftena inte var 
optimal. Med anledning av vad som framkom vid vår analys anser vi att utformningen av 
några uppgifters syfte skulle behöva förtydligas, för att eleverna lättare ska kunna förstå hur 
uppgiften ska utföras. Till exempel behöver uppgift nummer tio i fördiagnosen och uppgift 
nummer fyra på efterdiagnosen konkretiseras med en bild, för att underlätta för eleverna. 
Utformningen på dessa två uppgifter kan vara en bidragande faktor till att flertalet elever 
uppgav fel svar.  
 
Vidare framkom det under lektionen med de elever som fick arbeta praktiskt att uppgift 
nummer fyra i arbetshäftet och dess instruktioner behöver formuleras om och förtydligas. Vi 
märkte även att själva utförandet av denna uppgift saknar tillräckligt med struktur och 
ordning. Under lektionen spårade arbetet med denna uppgift ur och eleverna miste sin 
koncentration. Istället för att utföra uppgiften började många elever leka med uppgiftens 
laborativa material, vilket kan vara en bidragande faktor till att få elever hade uppgett ett svar 
på denna uppgift i arbetshäftet. Holmberg (2011) anser att elever sällan får arbeta praktiskt, 
vilket skulle kunna leda till att eleverna får svårt att fokusera, eftersom de är ovana att arbeta 
med praktiska arbetsmetoder. Vi anser att en av de kritiska aspekterna som synliggjordes var 
elevernas ovana att arbeta praktiskt med laborativt material i matematikämnet, eftersom de 
fick svårigheter med att koncentrera sig på uppgifterna på grund av det laborativa materialet. 
Detta kan ha bidragit till att få elever hann med alla uppgifter i arbetshäftena.  
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När det kommer till den lektion där eleverna fick arbeta praktiskt upptäckte vi dessutom att 
vårt lektionsupplägg behöver omarbetas och struktureras. Instruktionerna behöver vara 
tydligare och bättre klargöra hur uppgifterna ska utföras. Gruppindelningen av eleverna var 
något som vi missade att ta med i beräkningen och därför fick elevernas lärare dela in dem. 
Om vi tagit med detta i beräkningen hade vi medtagit mer laborativt och konkretiserande 
material, för att göra det möjligt att utöka antalet stationer. Fler antal stationer där uppgifterna 
utfördes skulle ha kunnat bidra till bättre arbetsro för eleverna och en mer strukturerad 
undervisning. Dessutom skulle fler antal stationer kanske kunna bidra till att fler elever hinner 
med alla uppgifter i arbetshäftet på utsatt tid.   
 
Eriksson (1996) anser att det är bra om eleverna får arbeta med laborativa material för att 
konkretisera undervisningens innehåll. Han fortsätter med att det är fördelaktigt om 
undervisningen utgår från elevernas vardag, eftersom det kan öka motivationen till att lära. I 
valet av det laborativa material som eleverna fick använda i vår studie hade vi detta i åtanke 
och använde därför många vardagsnära föremål för att konkretisera undervisningens innehåll. 
Till exempel fick eleverna använda sig av Coca cola flaskor, plastglas, glasskartonger, en tratt 
och måttsatser som ofta återfinns i köket. 
 
Vi valde att använda oss av den första delen av en learning study-cykel som metod. Enligt Lo 
(2014) är det en bra metod för att synliggöra elevernas förkunskaper och för att anpassa 
undervisningen. Genom vår studie har vi kommit fram till att vi håller med om detta, men att 
vi också ser en del problem med metoden. Vi anser att det är en tidskrävande metod, då det 
krävs mycket för- och efterarbete när man ska utföra en learning study-cykel. Metoden 
medför även positiva aspekter, eftersom diagnoserna som användes för att synliggöra 
elevernas förkunskaper och deras resultat efter avslutad lektion fungerade som ett bra 
analysverktyg för att besvara vår frågeställning. En negativ aspekt med metoden anser vi är att 
den kan medföra att vissa elever upplever det som frustrerande att behöva genomgå samma 
arbetsområde vid flera tillfällen och även att det kan var jobbigt för eleverna att diagnostiseras 
vid upprepade tillfällen. Med anledning av detta bör det därför vara bättre att utföra en full 
learning study- cykel i flera klasser, för att minska risken att eleverna upplever det som 
jobbigt, frustrerande och att detta bidrar till minskad motivation. En positiv aspekt med 
metoden är enligt oss att lärarna får diskutera och prova på olika lektionsupplägg och 
arbetsmetoder. Detta kan bidra till nya idéer och en mer varierad undervisning, vilket kan 
bidra till positiva effekter för eleverna.  
 
Enligt Kullberg (2010) kan även variationsteorin fungera som ett analysverktyg, då teorin gör 
läraren medveten om det faktum att individer lär på olika sätt och att det krävs ett anpassat 
lektionsupplägg. Att individer lär på olika sätt och att undervisningens upplägg är viktigt, är 
något som vi har insett under vår utbildning och när vi har arbetat som lärarvikarier. Dessa 
föreställningar har nu förstärkts genom denna studie. Vidare kan ett sätt att lägga upp 
undervisningen vara bättre än ett annat enligt variationsteorin, eftersom elever uppfattar 
fenomen på olika sätt (Lo 2014; Kullberg 2010). Här anser vi att en learning study-cykel kan 
vara en bra metod för att synliggöra vilket lektionsupplägg som är mest anpassat till den 
aktuella elevgruppen.  
 
Resultatet av vår studie ger ingen indikation på om det är bättre att arbeta teoretiskt eller 
praktiskt. Studiens resultat skulle kunna bero på den genomgång som vi genomförde i båda 
elevgrupperna (se bilaga 3). De båda elevgrupperna gavs genom genomgången en gemensam 
utgångspunkt för arbetet med volym och en likartad förkunskap utvecklades troligtvis. Vilket 
alltså kan vara en bidragande orsak till de likvärdiga resultaten på efterdiagnoserna. En annan 
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aspekt av studien som kan ha bidragit till resultatet skulle kunna vara det faktum att de elever 
som arbetade med en praktisk arbetsmetod inte fullgjorde uppgifterna i arbetshäftena. Om de 
hade hunnit klart med arbetshäftena kanske det hade varit möjlighet för eleverna att ta till sig 
mer av innehållet och därmed förbättrat sina resultat på efterdiagnoserna.  
 
Personligen upplever vi att en varierad undervisning där både teoretiska och praktiska inslag 
ingår borde vara mest fördelaktig. Enligt Eriksson (1996) och Löwing (2004) är det 
fördelaktigt om undervisningen består av både teoretiska och praktiska inslag. Genom att 
arbeta både teoretiskt och praktiskt kan man erbjuda eleverna många olika 
förklaringsmodeller (Lo 2014). Dessutom kan en varierad undervisning hjälpa till att motivera 
och engagera eleverna. En undervisning som består av både teoretiska och praktiska inslag 
kan även underlätta lärarens jobb med att anpassa lektionerna efter varje individs 
förutsättningar och behov, vilket är något som står fastslaget i Lgr11 att en lärare ska göra 
(Skolverket 2011).  
 
Undervisningen bör också utgå från elevernas förkunskaper, för att den ska ligga på rätt 
kunskapsnivå (Alexandersson 1994). Den genomgång om volym som vi genomförde under de 
båda lektionerna borde innehållit några svårare exempel och uppgifter, eftersom många av 
eleverna verkade uppleva genomgångens innehåll som relativt enkelt. Förutom denna kritiska 
aspekt upplever vi att genomgångens innehåll låg på rätt nivå med hänsyn till elevernas 
förkunskaper. Även diagnoserna anser vi ligger på rätt kunskapsnivå, men deras utformning 
kunde varit bättre. För att förbättra diagnoserna kunde vi också inkluderat en svårare uppgift, 
eftersom det fanns elever i grupperna som enligt deras resultat borde ha getts en större 
utmaning.  
 
Holmberg (2011) belyser att elever i de svenska skolorna uppvisar svårigheter inom det 
geometriska området volym. Svårigheterna beror till stor del på undervisningens upplägg, 
enligt Holmberg. Resultatet av vår studie indikerar att några av de deltagande eleverna har 
svårigheter med ämnet volym. Dock måste man ta med i beräkningen att dessa elever aldrig 
hade arbetat med volym tidigare, dessutom bygger vår studie på resultat från en enda lektion. 
Med anledning av detta anser vi att materialet från den här studien är för litet i syftet att 
konstatera om eleverna har svårigheter i ämnet eller inte.  
 
Avslutningsvis överensstämmer inte resultatet som framkommit genom vår studie med de 
tankar och förhoppningar som vi hade innan undersökningen utfördes. Vi trodde att de elever 
som fick arbeta med praktiska arbetsmetoder skulle uppvisa ett bättre resultat än de som fick 
arbeta med en teoretisk arbetsmetod. Resultaten visade att vi hade fel, eftersom båda 
elevgruppernas resultat var likvärdiga. Vi finner de resultat som framkommit genom studien 
fascinerande, eftersom resultaten var lika. Dessutom finner vi resultatet av studien intressant 
med tanke på att tidigare forskning visar på att en undervisning som utgår från en praktisk 
arbetsmetod bör föredras gentemot en som utgår ifrån en teoretisk arbetsmetod. Med 
anledning av den bild som media ofta speglar när det gäller pojkars resultat i matematik, hade 
vi föreställningen att deras resultat skulle vara lägre än flickornas, vilket visade sig vara en 
felaktig föreställning i det här fallet.  
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7. Förslag på vidare forskning  
 
Under arbetet med vår undersökning har vi fått många tankar och idéer om förslag på vidare 
forskning. Något vi har funderat på är om goda kunskaper inom det geometriska området 
volym kan förbättra elevernas kunskaper och måluppfyllelse inom hemkunskapsämnet. Detta 
skulle man till exempel kunna forska vidare på genom att arbeta med volym och samtidigt 
undersöka elevernas resultat i hemkunskapsämnet med för- och efterdiagnoser. Vidare skulle 
man kunna utföra en fördjupad och utökad variant av vår genomförda studie, för att mer 
utförligt undersöka elevers begreppsförståelse inom volym och hur man bäst ska lägga upp 
undervisningen för att eleverna ska tillgodogöra sig innehållet. Ett förslag på hur man kan 
utöka vår studie vore att göra en uppföljning efter avslutat arbete. Denna uppföljning skulle 
bestå av intervjuer med lärarna om hur de arbetar med volym i klassrummet, samt intervjuer 
med eleverna om vilka arbetsmetoder de föredrar och känner att de lär sig bäst genom. Ett 
annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur man kan vidareutveckla den praktiska 
arbetsmetoden, med syftet att den ska bli mer strukturerad, lätthanterlig och överskådlig, samt 
mer konkretiserande. Avslutningsvis vore det även intressant att undersöka vilka resultat som 
framkommer om en studie utförs med tre elevgrupper istället för med två grupper som i vår 
studie. Den första gruppen skulle då få arbeta med en teoretisk arbetsmetod, den andra 
gruppen med en praktisk arbetsmetod och den tredje gruppen skulle få arbeta med både en 
teoretisk och en praktisk arbetsmetod.   
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9. Bilagor                                                    Bilaga 1 Missivbrev 
 

Trollhättan xxxx-xx-xx 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Mariana Karlsson och Veronica Åkermark Wernlund som läser 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, på Högskolan 
Väst i Trollhättan. Vi läser nu sjätte terminen och den här terminen avslutas med ett 
examensarbete, vilket vi precis har börjat arbeta med. Examensarbetets syfte är att undersöka 
hur olika arbetsmetoder påverkar elevers begreppsförståelse inom det matematiska området 
volym. Vi kommer att undersöka detta genom att låta eleverna delta i första halvan av en 
learning study-cykel. Med learning study menas att man först diagnostiserar elevernas 
förkunskaper i ämnet, för att sedan gå vidare med en lektion i samma ämne. Efter lektionen 
diagnostiserar man eleverna igen för att se om deras begreppsförståelse har ökat. Slutligen 
omarbetar man lektionen med syftet att optimera inlärningen och arbetsmetoden. Önskar ni 
veta mera om learning study så finns det mer ingående information på Skolverkets hemsida 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/matematik/undervisning/learning-studies-1.117044) och på Göteborgs universitets 
hemsida (http://www.idpp.gu.se/Forskning/forskningsprojekt/learningstudy). 

 

Vi kommer att samla ihop svaren från elevernas diagnoser och arbetshäften från lektionen för 
att delge resultaten från dessa i en B-uppsats. Samtliga elever, lärare och skolan som deltar i 
vår undersökning, kommer att presenteras anonymt i det färdiga examensarbetet. 
Vårdnadshavare eller elev har rätt att när som helst avbryta elevens deltagande i 
undersökningen. Om ni (eller ert barn) inte önskar att ert barn ska delta i vår undersökning 
skulle vi uppskatta att ni hör av er till oss antingen via mejl, sms eller telefon senast onsdagen 
den 7 maj. Vill ni som föräldrar ta del av det färdiga examensarbetet så kommer det vara 
möjligt att fås via mejl (skicka i så fall er mejladress till oss). 

 

Önskar ni få ytterligare information är ni välkommen att kontakta antingen Mariana Karlsson 
eller Veronica Åkermark Wernlund via mail eller telefon. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Mariana Karlsson              Veronica Åkermark Wernlund 
mariana.karlsson.2@student.hv.se veronica.akermark-wernlund@student.hv.se 
xxx - xxx xx xx                                       xxx – xx xx xx x 

 
 
 

 
 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/learning-studies-1.117044
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/learning-studies-1.117044
http://www.idpp.gu.se/Forskning/forskningsprojekt/learningstudy
mailto:mariana.karlsson.2@student.hv.se
mailto:veronica.akermark-wernlund@student.hv.se


Bilaga 2 Tack brev 
 
 
 

Trollhättan xxxx-xx-xx  

 

 

Hej! 

Vi vill tacka så hjärtligt för att ert barn fick delta i vår 
undersökning, som gjorde det möjligt för oss att skriva 
vårt examensarbete. Vill ni som föräldrar ta del av det 
färdiga examensarbetet så kommer det vara möjligt att 
fås via mejl. Skicka i så fall er mejladress till någon av 
oss två.  

 

Vi önskar er en trevlig och härlig sommar! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Mariana Karlsson              
mariana.karlsson.2@student.hv.se 
 
och  
 
Veronica Åkermark Wernlund 
veronica.akermark-wernlund@student.hv.se  
 

 
 

 
 

mailto:mariana.karlsson.2@student.hv.se
mailto:veronica.akermark-wernlund@student.hv.se


Bilaga 3 Grovplanering till genomförande 
 

1. Presentation och beskrivning av vår undersökning + dess syfte & 
tillvägagångssätt 

2. Fördiagnos: förklara att de får gissa & göra så gott de kan, den är ej 
betygsgrundande! Resultaten används endast för vårt examensarbete 

3. Upplägg för genomgång: 
• Förklara l, dl, cl, ml 
• Hur många dl går det på en liter? 
• fylla i en lathund på tavlan 
• Omvandla volymenheter 
• Storleks ordna volymenheter 1 exempel + elevuppgifter på tavlan 
• Gå igenom beräkning av area, 1exempel på tavlan + elevuppgifter 
• Volym beräkningsformel 
• Exempel beräkna volym kub & rätblock 
• Elevuppgift beräkna volym 
4. Arbeta med arbetshäften  
5. Efterdiagnos 
6. Tacka för elevernas medverkan & dela ut tackbrev, samt önska en fortsatt 

trevlig vår & sommar 
 
 

3. Genomgång: 
Inom volym använder man måttenheterna liter, som förkortas l, deciliter som förkortas dl, 
centiliter som förkortas cl och milliliter förkortas ml. 
 

• Deci är samma sak som tiondel. Alltså är en 
deciliter en tiondels liter! 

• Centi är samma sak som hundradel. Alltså 
är en centiliter en hundradels liter! 

• Milli är samma sak som tusendel. Alltså är 
en milliliter en tusendels liter! 

 

 

Hur många dl tror ni att det går på en liter? Gissa! – Svar 10 dl. 

Hur många dl går det på 2 liter? Svar 20 dl. 

Hur många dl går det på ½ liter? Svar 5 dl. 

 

 

 

 

 
 



 

• Nu ska vi fylla i en så kallas lathund för omvandling av de olika volymenheterna, 
fråga om någon vet: 
Lathund: 
1 liter = 10 dl 
1 liter = 100 cl  
1 liter = 1000 ml  
1 dl= 10 cl  
1 dl = 100 ml  
1 cl =10 ml 
 

 
20 dl. = _____ l. -2l 10 dl. = ______ l. -1l 
30 cl. = _____d l. -3dl 500 cl. = ______ l. -5l 
50 ml. = _____ cl. -5cl 8000 ml = ______ l. -8l   8000ml = _____dl -80dl 

 

• Störst – minst: 
Exempel: Vilket har störst volym?  
Börja med den minsta volymen och avsluta med den största volymen. 
� 2 dl. 
� 40 cl. 
� 7 dl. 
� 10 cl. 
� 3 l. 
10cl, 2dl, 40cl, 7dl, 3 liter 
 
Elevuppgift 1: 
Börja med den minsta volymen. 
� 7 l. 
� 50cl 
� 3dl 
� 600 cl 
� 2 ml 
2 ml, 3 dl, 50 cl, 600 cl, 7 liter 
 
Elevuppgift 2: 
Börja med den största volymen. 
� 30 ml 
� 2 l 
� 800 cl 
� 3 dl 
� 40 cl 
800 cl, 2 liter, 40 cl, 3 dl, 30 ml 
 

 
 



• Area: Är det någon som vet hur man beräknar arean av en rektangel? 
Formel: längden x bredden = arean (cm2 kvadratcentimeter). 
 
Exempel: Vi tänker oss att den här rektangeln ▬ har längden 5cm & bredden 3cm. 
Vad blir då rektangelns area? Svar: 15 cm2  
 

• När man beräknar volymen av ett föremål så får man till exempel produkten 
kubikcentimeter, som skrivs så här cm3. 

För att beräkna volymen av ett föremål använder man sig av följande formel: Basarean x 
höjden, och basarean är alltså längden x bredden/ bottenyttans area 

Exempel: Om man ska beräkna volymen av den här kuben □ vars sidor är 1 cm långa blir 
volymen 1 cm3 (kubikcentimeter), eftersom längden x bredden blir 1cm2 x höjden 1cm = 
1cm3. 

Elevuppgift 1: 

Beräkna volymen av en kub vars sidor är 3 cm. Svar: 27 cm3 (kubikcentimeter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rätblock: vill man beräkna volymen av ett rätblock, använder man samma formel: 
basarean x höjden. 

Exempel: 

                                              
                                            2cm 

10 cm 
50 cm 
 
Hur många cm3 är detta rätblock?  
Först räknar man ut basarean genom att multiplicera 50 cm med 10cm och får då svaret: 500 
cm2 (kvadratcentimeter). 
Sen multiplicerar vi basarean 500 cm2 med höjden, som 2cm och får då svaret 
Svar: 1000 cm3 (kubikcentimeter). 
 

Elevuppgift 1: 

Beräkna volymen av ett rätblock som har följande mått: Svar: 30 cm3 (kubikcentimeter). 

                                              
                                            5 cm 

2 cm 
3 cm 
 

       Elevuppgift 2: 

      Beräkna volymen av ett rätblock som har följande mått: Svar: 100 m3 (kubikmeter). 

Fråga vad enheten ska heta när man beräknar med meter! 

  
                                      
                                            2m 

5 m 
10 m 
 

 

 
 
 

 

 
 



 Bilaga 4 Fördiagnos 
Diagnos 1 

Ålder:___________________________ Flicka □  Pojke □ 

① Hur många deciliter (dl) behöver du för att fylla saftkannan om den rymmer: 

 
◊ 1 liter ___dl. ◊ 5 liter ___ dl. ◊ 10 liter ___ dl.  
 

② Ungefär hur mycket tror du att följande rymmer? Ringa in ditt svar! 

 
◊ Ett glas: 30 liter    20 dl    2dl                                  
 
◊  Bensindunk: 5 liter    5 dl    5 cl  
 
◊ Mjölkpaket: 1 liter     1 dl     1 cl 
 

③ Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 70 dl eller 8 liter                                              ◊ 5 dl eller 30 cl 
 
 
④ Tror du att glasen innehåller: Ringa in ditt svar! 

 

 

◊ lika mycket vätska   ◊ det högsta glaset innehåller mer   ◊ det lägsta glaset innehåller mer 

 

 

 
 



 

⑤ Beräkna rättblockets volym & skriv svaret här: ____________cm3 (kubikcentimeter). 

 

 ◊ använd följande formel för att räkna ut volymen: basarean ● höjden = ____ cm3 

⑥ Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 150 cl          ◊ 1 liter         ◊ 11 dl  

 

⑦ Ringa in den volym som du tror är minst: 

◊ 23 dl     ◊ 228 cl     ◊ 2 liter 

 

⑧ Rangordna följande volymer i storleksordning, börja med det minsta: 

◊ 4 liter     ◊  70 dl     ◊ 30 ml     ◊  4 cl    ◊  4 dl  

 

1._________       2._________     3. _________     4. _________     5. _________ 

 

⑨ Beräkna tärningens volym & skriv svaret här: ____________cm3 (kubikcentimeter). 

 

⑩ Du har kokat 3 dl jordgubbssylt och hällt sylten i en burk som rymmer 1 liter. 

 Hur mycket jordgubbssylt fattas för att burken ska bli full? Ringa in ditt svar! 

◊ 7 liter        ◊ 70 cl        ◊ 70 dl         ◊ 7 cl 

 
 



Bilaga 5 Efterdiagnos  

Diagnos 2 

Ålder:___________________________ Flicka □  Pojke □ 
①Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 1 liter         ◊ 150 cl          ◊ 11 dl  

 

②Rangordna följande volymer i storleksordning, börja med det minsta: 

◊ 4 cl    ◊ 4 liter     ◊ 70 dl     ◊ 4 dl       ◊ 30 ml      

 

1._________       2._________     3. _________     4. _________     5. _________ 

 

③Ringa in den volym som du tror är minst: 

◊ 23 dl    ◊ 2 liter  ◊ 228 cl      

 

④Du har kokat 3 dl jordgubbssylt och hällt sylten i en burk som rymmer 1 liter. 

 Hur mycket jordgubbssylt fattas för att burken ska bli full? Ringa in ditt svar! 

◊ 7 cl      ◊ 7 liter   ◊ 70 dl              ◊ 70 cl         

 

⑤ Beräkna rättblockets volym & skriv svaret här: ____________cm3 (kubikcentimeter). 

 

 ◊ använd följande formel för att räkna ut volymen: basarean ● höjden = ____ cm3 

 

 

 
 



 

⑥Beräkna tärningens volym & skriv svaret här: ____________cm3 (kubikcentimeter). 

 

⑦Hur många deciliter (dl) behöver du för att fylla saftkannan om den rymmer: 

 
◊ 10 liter ___ dl.    ◊ 5 liter ___ dl.     ◊ 1 liter ___dl.  
 

⑧Tror du att glasen innehåller: Ringa in ditt svar! 

 

◊ lika mycket vätska   ◊ det högsta glaset innehåller mer   ◊ det lägsta glaset innehåller mer 

⑨Ungefär hur mycket tror du att följande rymmer? Ringa in ditt svar! 

 
◊ Ett glas: 30 liter    2dl         20 dl                             
 
◊ Mjölkpaket: 1 dl   1 liter      1 cl 
 
◊  Bensindunk: 5 dl    5 cl    5 liter     
 

⑩Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 8 liter eller  70 dl                                            ◊ 5 dl eller 30 cl 

 
 



Bilaga 6 Facit till fördiagnos/diagnos 1 
 

Diagnos 1 - FACIT 

① Hur många dl behöver du för att fylla saftkannan om den rymmer: 

 
◊ 1 liter 10 dl.  (1p)     ◊ 5 liter 50dl.   (1p)   ◊ 10 liter 100 dl.  (1p) 

② Ungefär hur mycket tror du att följande rymmer? Ringa in ditt svar! 

 
◊ Ett glas: 30 liter    20 dl    2dl    (1p)                       
 
◊  Bensindunk: 5 liter    5 dl    5 cl (1p)   
 
◊ Mjölkpaket: 1 liter     1 dl     1 cl (1p) 
 

③ Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 70 dl eller 8 liter   (1p)                                          ◊ 5 dl eller 30 cl (1p) 
 
④ Tror du att glasen innehåller: Ringa in ditt svar! (1p) 

◊ lika mycket vätska   ◊ det högsta glaset innehåller mer   ◊ det lägsta glaset innehåller mer  

⑤ Beräkna rättblockets volym & skriv svaret här: 30 cm3 (kubikcentimeter). (1p) 

 ◊ använd följande formel för att räkna ut volymen: basarean ● höjden = ____ cm3 

⑥ Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 150 cl          ◊ 1 liter         ◊ 11 dl (1p) 

⑦ Ringa in den volym som du tror är minst: 

◊ 23 dl     ◊ 228 cl     ◊ 2 liter (1p) 

⑧ Rangordna följande volymer i storleksordning, börja med det minsta: 

◊ 1)  30ml  2)  4cl  3)  4dl  4)  4liter  5)  70dl  (1p) 

⑨ Beräkna tärningens volym & skriv svaret här: 8 cm3 (kubikcentimeter). (1p) 

⑩ Du har kokat 3 dl jordgubbssylt och hällt sylten i en burk som rymmer 1 liter. 

 Hur mycket jordgubbssylt fattas för att burken ska bli full? Ringa in ditt svar! 

◊ 7 liter        ◊ 70 cl        ◊ 70 dl         ◊ 7 cl (1p)                                                        /Max 15 p 

 
 



Bilaga 7 Facit till efterdiagnos/ diagnos 2 

Diagnos 2 –FACIT 

①Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 1 liter         ◊ 150 cl          ◊ 11 dl (1p) 

②Rangordna följande volymer i storleksordning, börja med det minsta: 

◊ ◊ 1)  30ml  2)  4cl  3)  4dl  4)  4liter  5)  70dl (1p) 

③Ringa in den volym som du tror är minst: 

◊ 23 dl    ◊ 2 liter  ◊ 228 cl (1p)     

④Du har kokat 3 dl jordgubbssylt och hällt sylten i en burk som rymmer 1 liter. 

 Hur mycket jordgubbssylt fattas för att burken ska bli full? Ringa in ditt svar! 

◊ 7 cl      ◊ 7 liter   ◊ 70 dl              ◊ 70 cl  (1p)       

⑤ Beräkna rättblockets volym & skriv svaret här: 30 cm3 (kubikcentimeter). (1p) 

 ◊ använd följande formel för att räkna ut volymen: basarean ● höjden = ____ cm3 

⑥Beräkna tärningens volym & skriv svaret här: 8 cm3 (kubikcentimeter). (1p) 

⑦Hur många dl behöver du för att fylla saftkannan om den rymmer: 

 
◊ 10 liter 100 dl.  (1p)  ◊ 5 liter 50 dl. (1p)    ◊ 1 liter 10 dl. (1p) 
 
⑧Tror du att glasen innehåller: Ringa in ditt svar! (1p) 

◊ det högsta glaset innehåller mer   ◊ lika mycket vätska   ◊ det lägsta glaset innehåller mer 

⑨Ungefär hur mycket tror du att följande rymmer? Ringa in ditt svar! 

 
◊ Ett glas: 30 liter    2dl         20 dl (1p)                         
 
◊ Mjölkpaket: 1 dl   1 liter      1 cl (1p)  
 
◊  Bensindunk: 5 dl    5 cl    5 liter (1p)     
 

⑩Ringa in den volym som du tror är störst: 

◊ 8 liter eller  70 dl (1p)                                           ◊ 5 dl eller 30 cl (1p) 
/Max 15p 

 
 



Bilaga 8 Arbetshäfte  teoretisk arbetsmetod 

Arbetshäfte volym 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Volym 

 
Enhet: Förkortas: 
Liter l 
Deciliter dl 
Centiliter cl 
Milliliter ml 
  

Omvandlingstabell: 
1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml 

1 dl = 10 cl = 100 ml 
1 cl = 10 ml 

 

 

 

 
 

 



Uppgift 1 

Här nedan finns tre bilder på behållare som alla innehåller julmust.  

Din uppgift är nu att gissa vilket av svarsalternativen som är rätt, ringa in ditt svar: 

 

1. A och B rymmer lika mycket julmust, men inte C 

 

2. B och C rymmer lika mycket julmust, men inte A 

 

3. A, B och C rymmer alla tre lika mycket julmust 

 

4. A och C rymmer lika mycket julmust, men inte B 

 

5. Alla tre (A, B & C) rymmer olika mycket julmust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A                                                   B                                                       C 

 

 

 
 



Uppgift 2 

 
Liam och Emmas mormor har gett dem i uppgift att beräkna volymen på en låda som hon ska 
fylla med hennes hemmagjorda kolor. För att beräkna volymen på lådan måste barnen använda 
sig av formeln basarean ● höjden, då får de reda på hur många kubikcentimeter som lådan 
rymmer. Men först behöver Liam och Emma räkna ut basarean, det vill säga arean av lådans 
botten och då använder de formeln längden ● bredden.  

 
 

Lådan har följande mått: längd 10 cm, bredd 5 cm och höjden 5 cm. 
 
Barnen räknar ut basarean på följande sätt: basarean: 10 ● 5 = 50 cm2  (kvadratcentimeter) 
Sedan beräknar de volymen genom att använda formel ovan och multiplicerar då följande:   
50 ● 5 = 250 cm3  

Efter att de har utfört beräkningen går Liam och Emma till mormor och berättar att hennes låda 
har volymen 250 kubikcentimeter. 

 

Din uppgift är nu att beräkna volymen av badkarets yttermått som är utskrivna på bilden.  

◊ Hur många kubikmeter vatten rymmer badkaret? 

 

 

  

Svar: den rymmer_______________________________________m3 

 

 

 
 



Uppgift 3 

 

Du ska ha kalas och har bjudit 9 kompisar. Dina föräldrar har köpt 2 flaskor med dricka. Varje 
flaska rymmer 2 liter, du har alltså 4 liter dricka att bjuda dina vänner på.  

 

 
 

1. Hur många glas dricka kan varje person få om ett glas rymmer 2dl? 

 

 

Svar: Varje person på kalaset får dricka _____________________stycken glas. 

 

 

2. Hur många deciliter (dl) går det på en liter (l)? 

 

 

Svar: Det går _____________________dl på en liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uppgift 4 

 

Diana älskar att använda måttet milliliter (ml), för hon tycker det blir roligare när man får 
mäta upp mycket. Därför har hon skrivit om alla recept i hennes mammas kokbok så att alla 
mått står i milliliter. Din uppgift är nu att omvandla alla mått och skriva om receptet, så att 
Dianas mamma kan laga sin berömda Västan-soppa. Omvandla måtten i receptet till det mått 
som du tycker blir bäst, använd: liter, deciliter, centiliter och milliliter. Till din hjälp har du 
omvandlingstabellen i detta häfte. 

Västan-soppa: 

• 1500 ml vatten 
• 600 ml fiskfond 
• 1 gul lök 
• 500 ml mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• 300 ml grädde 
• 200 ml fin hackade morötter 
• 500 ml strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1 cl smör 

 

Västan-soppa: 

• ______________________ vatten 
• ______________________ fiskfond 
• 1 gul lök 
• ______________________ mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• ______________________grädde 
• ______________________fin hackade morötter 
• ______________________strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1cl smör 

 

 

 
 



Uppgift 5 

På bilden ser du en mall för att bygga en lite låda. Din uppgift är nu att beräkna vilken volym 
den färdiga lådan får. Som hjälp till räkna ut volymen får du använda en linjal för att mäta och 
en miniräknare till beräkningen. 

 

◊ Vilken volym har den färdiga lådan? 

 

Svar: Lådans volym är_____________________________________cm3 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 9 Arbetshäfte praktisk arbetsmetod 

Arbetshäfte volym 

 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Volym 

 
Enhet: Förkortas: 
Liter l 
Deciliter dl 
Centiliter cl 
Milliliter ml 
  

Omvandlingstabell: 
1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml 

1 dl = 10 cl = 100 ml 
1 cl = 10 ml 

 

 

 

 
 

 



Uppgift 1 

Här nedan finns tre bilder på behållare som alla innehåller julmust.  

Din uppgift är nu att undersöka och mäta vilket av svarsalternativen som är rätt, till din hjälp 
har du en glasflaska, en petflaska, en burk, vatten, en tratt och måttsats.  

 Ringa in ditt svar: 

 

6. A och B rymmer lika mycket julmust, men inte C 

 

7. B och C rymmer lika mycket julmust, men inte A 

 

8. A, B och C rymmer alla tre lika mycket julmust 

 

9. A och C rymmer lika mycket julmust, men inte B 

 

10. Alla tre (A, B & C) rymmer olika mycket julmust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A                                                    B                                                     C           

 
 



 

    Uppgift 2 

 
Liam och Emmas mormor har gett dem i uppgift att beräkna volymen på en låda som hon ska 
fylla med hennes hemmagjorda kolor. För att beräkna volymen på lådan måste barnen använda 
sig av formeln basarean ● höjden, då får de reda på hur många kubikcentimeter som lådan 
rymmer. Men först behöver Liam och Emma räkna ut basarean, det vill säga arean av lådans 
botten och då använder de formeln längden ● bredden.  

 
 

Lådan har följande mått: längd 10 cm, bredd 5 cm och höjden 5 cm. 
 
Barnen räknar ut basarean på följande sätt: basarean: 10 ● 5 = 50 cm2  (kvadratcentimeter) 
Sedan beräknar de volymen genom att använda formel ovan och multiplicerar då följande:   
50 ● 5 = 250 cm3  

Efter att de har utfört beräkningen går Liam och Emma till mormor och berättar att hennes låda 
har volymen 250 kubikcentimeter. 

 

Din uppgift är nu att undersöka och beräkna volymen av en glasskartong. Till din hjälp har du 
en glasskartong, linjal, miniräknare, penna och papper. Avrunda till hela centimeter, när du 
mäter. 

 

 

◊ Hur stor volym har glasskartongen?  

 

Svar: volymen är_________________________cm3 

 

 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pN_jQm9xCKMhTM&tbnid=AppA1uQXFfqyoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gb.se/produkter/gb-graddglass-vanilj-med-krossad-choklad/&ei=NwJeU9LZK7DtygO8qoC4Dw&bvm=bv.65397613,d.bGQ&psig=AFQjCNFVZso_4CCoFwO4cxL5bok96pebOw&ust=1398756240321636


Uppgift 3 

 

Du ska ha kalas och har bjudit 9 kompisar. Dina föräldrar har köpt 2 flaskor med dricka. Varje 
flaska rymmer 2 liter, du har alltså 4 liter dricka att bjuda dina vänner på.  

 

 
 

1. Hur många glas dricka kan varje person få om ett glas rymmer 2dl? 

Undersök, mät och beräkna. Till din hjälp har du 2 stycken 2 liters flaskor, en tratt, ett 
decilitermått och vatten. 

 

 

Svar: Varje person på kalaset får dricka _____________________stycken glas. 

 

 

 

2. Hur många deciliter (dl) går det på en liter (l)? 

 

 

Svar: Det går _____________________dl på en liter. 

 

 

                      

 

 
 



Uppgift 4 

Diana älskar att använda måttet milliliter (ml), för hon tycker det blir roligare när man får 
mäta upp mycket. Därför har hon skrivit om alla recept i hennes mammas kokbok så att alla 
mått står i milliliter. Din uppgift är nu att omvandla alla mått och skriva om receptet, så att 
Dianas mamma kan laga sin berömda Västan-soppa. Omvandla måtten i receptet till det mått 
som du tycker blir bäst, använd: liter, deciliter, centiliter och milliliter. Till din hjälp har du 
omvandlingstabellen i detta häfte, en kanna som rymmer 1 liter, en måttsats, samt vatten. 

Västan-soppa: 

• 1500 ml vatten 
• 600 ml fiskfond 
• 1 gul lök 
• 500 ml mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• 300 ml grädde 
• 200 ml fin hackade morötter 
• 500 ml strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1 cl smör 

 

Västan-soppa: 

• ______________________ vatten 
• ______________________ fiskfond 
• 1 gul lök 
• ______________________ mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• ______________________grädde 
• ______________________fin hackade morötter 
• ______________________strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1cl smör 

 

 

 

 
 



Uppgift 5 

På bilden ser du en mall för att bygga en lite låda. Din uppgift är nu att beräkna vilken volym 
den färdiga lådan får. För att göra detta måste du först bygga ihop lådan, för att sedan kunna 
mäta och räkna ut volymen. Till din hjälp har du: en sax, linjal, tejp och en miniräknare. 

 

◊ Vilken volym har den färdiga lådan? 

 

Svar: Lådans volym är_____________________________________cm3 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 10 Facit till det teoretiska och praktiska arbetshäftet 

Facit arbetshäfte  teoretisk arbetsmetod 

Uppgift1  Alternativ 3. A, B och C rymmer alla tre lika mycket julmust 

Uppgift2  2m3 

Uppgift3  Fråga 1: 2 glas  Fråga 2: 10dl på 1 liter 

Uppgift4  

Västan-soppa: 

• 1l & 5dl vatten 
• 6dl fiskfond 
• 1 gul lök 
• 5dl mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• 3dl grädde 
• 2dl fin hackade morötter 
• 5dl strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1cl smör 

Uppgift5 162cm3 

Facit arbetshäfte praktisk arbetsmetod 

Uppgift1 1. A, B och C rymmer alla tre lika mycket julmust 

Uppgift2  512 cm3   

Uppgift3 Fråga 1: 2 glas  Fråga 2: 10dl på 1 liter 

Uppgift4 

Västan-soppa: 

• 1l & 5dl vatten 
• 6dl fiskfond 
• 1 gul lök 
• 5dl mjölk 
• 1 hackad röd chili 
• 1 avokado 
• 1 burk med svarta bönor 
• 3dl grädde 
• 2dl fin hackade morötter 
• 5dl strimlad lax 
• Salt och peppar 
• 1cl smör 

 

Uppgift5  162cm 

 
 



Bilaga11 Resultat från SPSS 

 

Diagnos 1 

 teoretisk arbetsmetod 

Elevgrupp 1: 

N 
Valid 26 

Missing 0 

Mean 7,65 

Median 8,00 

Std. Deviation 3,199 

Minimum 1 

Maximum 13 

Percentiles 

25 6,00 

50 8,00 

75 10,00 

Pojkar:   

N 
Valid 11 

Missing 0 

Mean 8,00 

Median 7,00 

Std. Deviation 2,793 

Minimum 2 

Maximum 13 

Percentiles 

25 7,00 

50 7,00 

75 9,00 

Flickor: 

N 
Valid 15 

Missing 0 

Mean 7,40 

Median 8,00 

Std. Deviation 3,542 

Minimum 1 

Maximum 12 

Percentiles 

25 4,00 

50 8,00 

75 10,00 

 
 

 

 

Diagnos 2 

 teoretisk arbetsmetod 

Elevgrupp 1:   

N 
Valid 26 

Missing 0 

Mean 9,00 

Median 10,00 

Std. Deviation 3,224 

Minimum 2 

Maximum 15 

Percentiles 

25 7,00 

50 10,00 

75 11,00 

Pojkar:   

N 
Valid 11 

Missing 0 

Mean 9,00 

Median 10,00 

Std. Deviation 4,000 

Minimum 3 

Maximum 15 

Percentiles 

25 6,00 

50 10,00 

75 11,00 

Flickor:   

N 
Valid 15 

Missing 0 

Mean 9,60 

Median 11,00 

Std. Deviation 2,640 

Minimum 4 

Maximum 12 

Percentiles 

25 9,00 

50 11,00 

75 12,00 

 
 



Diagnos 1 

Praktisk arbetsmetod 

Elevgrupp 2:   

N 
Valid 27 

Missing 0 

Mean 7,44 

Median 7,00 

Std. Deviation 2,895 

Minimum 0 

Maximum 14 

Percentiles 

25 6,00 

50 7,00 

75 9,00 

Pojkar:   

N 
Valid 9 

Missing 0 

Mean 4,89 

Median 6,00 

Std. Deviation 2,619 

Minimum 0 

Maximum 8 

Percentiles 

25 3,00 

50 6,00 

75 7,00 

Flickor:   

N 
Valid 18 

Missing 0 

Mean 8,17 

Median 8,00 

Std. Deviation 2,407 

Minimum 3 

Maximum 14 

Percentiles 

25 6,75 

50 8,00 

75 10,00 
 

 

 

 

 

 

Diagnos 2 

Praktisk arbetsmetod 

Elevgrupp 2:  

N 
Valid 27 

Missing 0 

Mean 9,18 

Median 9,00 

Std. Deviation 3,203 

Minimum 2 

Maximum 15 

Percentiles 

25 8,00 

50 9,00 

75 12,00 

Pojkar:  

N 
Valid 9 

Missing 0 

Mean 7,44 

Median 9,00 

Std. Deviation 3,005 

Minimum 2 

Maximum 10 

Percentiles 

25 4,50 

50 9,00 

75 10,00 

Flickor:   

N 
Valid 18 

Missing 0 

Mean 10,22 

Median 10,00 

Std. Deviation 2,942 

Minimum 4 

Maximum 15 

Percentiles 

25 8,75 

50 10,00 

75 12,25 

 
 



Bilaga 12 
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Bilaga 13 

Beskrivning av individuella bidrag i examensarbetet 
 
Mariana Karlsson: Gemensamt diskuterat fram det valda området och det valda problemet. 
Vi har även haft ett gemensamt ansvar för att kontakta vår handledare och språk- & 
textcentrum på Högskolan Väst. Vi har haft ett gemensamt ansvar för att söka fram och skriva 
om tidigare forskning inom det valda området, samt att hämta böcker på olika bibliotek. Först 
letade vi var för sig, för att sedan sammanställa vad vi hade hittat. Under arbetets gång har vi 
haft ett gemensamt ansvar för att boka grupprum på Högskolan Väst. Gemensamt formulerat 
och utformat missivbrev och tackbrev, samt skrivit ut dessa. Mariana har formulerat större 
delen av uppgifterna på för- och efterdiagnosen och sedan har Veronica hjälpt till att redigera 
dessa. Sedan sammanställde vi gemensamt ett facit till diagnoserna. Vi har gemensamt 
formulerat och utformat de båda arbetshäftena plus facit till dessa, samt skrivit ut och häftat 
ihop häftena. Vi kontaktade gemensamt ett antal skolor och sedan har vi gemensamt haft 
ansvar för att hålla kontakten med den utvalda skolan. Under hela skrivprocessen har vi suttit 
vid en dator och hjälpts åt att formulera och skriva fram vår text. Vi har även hjälpts åt att läsa 
igenom vår text både tyst och högt, i syftet att redigera texten. Innan vi utförde vår 
undersökning planerade vi gemensamt dess utförande och under ett tillfälle hjälptes vi åt att 
sammanställa det laborativa och konkretiserande material som behövdes till den lektion där 
eleverna arbetade med en praktisk arbetsmetod. Sedan ägnade vi ett tillfälle till att testa alla 
uppgifter i det praktiska arbetshäftet, för att försöka förutspå dess kritiska aspekter och se om 
de var genomförbara. Mariana var ansvarig för och höll i den praktiska lektionen i vår studie. 
Mariana rättade fördiagnoserna för båda grupperna och gick igenom arbetshäftena för den 
praktiskaarbetsmetoden. Mariana var ansvarig för att föra in elevernas resultat i SPSS, medan 
Veronica skrev avsnittet 4.4. datainsamling och analys. Mariana hjälpte sedan till att redigera 
avsnittet 4.4. datainsamling och analys. Under avsnittet 4.3 genomförande, har Mariana 
skrivit andra delen som berör den lektion som utfördes med en praktisk arbetsmetod. 
Veronica har sedan hjälpt till att redigera detta avsnitt. Vid skapandet av diagramen för 
elevernas resultat ansvarade Mariana för att sammanställa pojkarnas och flickornas resultat 
för de elever som hade arbetat praktiskt. Sedan förde vi gemensamt in data för resultaten ett 
diagram i word. Gemensamt sammanställde vi elevernas resultat och skapade ett diagram över 
elever som har angivit X antal rätta svar. Avslutningsvis har vi gemensamt tagit ansvar för att 
utföra de redigeringar som krävdes efter opponeringen. 
 
Veronica Åkermark Wernlund: Gemensamt diskuterat fram det valda området och det 
valda problemet. Vi har även haft ett gemensamt ansvar för att kontakta vår handledare och 
språk- & textcentrum på Högskolan Väst. Vi har haft ett gemensamt ansvar för att söka fram 
och skriva om tidigare forskning inom det valda området, samt att hämta böcker på olika 
bibliotek. Först letade vi var för sig, för att sedan sammanställa vad vi hade hittat. Under 
arbetets gång har vi haft ett gemensamt ansvar för att boka grupprum på Högskolan Väst. 
Gemensamt formulerat och utformat missivbrev och tackbrev, samt skrivit ut dessa. Mariana 
har formulerat större delen av uppgifterna på för- och efterdiagnosen och sedan har Veronica 
hjälpt till att redigera dessa. Sedan sammanställde vi gemensamt ett facit till diagnoserna. Vi 
har gemensamt formulerat och utformat de båda arbetshäftena plus facit till dessa, samt skrivit 
ut och häftat ihop häftena. Vi kontaktade gemensamt ett antal skolor och sedan har vi 
gemensamt haft ansvar för att hålla kontakten med den utvalda skolan. Under hela 
skrivprocessen har vi suttit vid en dator och hjälpts åt att formulera och skriva fram vår text. 
Vi har även hjälpts åt att läsa igenom vår text både tyst och högt, i syftet att redigera texten. 
Innan vi utförde vår undersökning planerade vi gemensamt dess utförande och under ett 

 
 



tillfälle hjälptes vi åt att sammanställa det laborativa och konkretiserande material som 
behövdes till den lektion där eleverna arbetade med en praktisk arbetsmetod. Sedan ägnade vi 
ett tillfälle till att testa alla uppgifter i det praktiska arbetshäftet, för att försöka förutspå dess 
kritiska aspekter och se om de var genomförbara. Veronica var ansvarig för och höll i den 
teoretiska lektionen i vår studie. Veronica rättade efterdiagnoserna för båda grupperna och 
gick igenom arbetshäftena för den teroetiskaarbetsmetoden. Mariana var ansvarig för att föra 
in elevernas resultat i SPSS, medan Veronica skrev avsnittet 4.4. datainsamling och analys. 
Mariana hjälpte sedan till att redigera avsnittet 4.4. datainsamling och analys. Under avsnittet 
4.3 genomförande, har Veronica skrivit första delen som berör den lektion som utfördes med 
en teoretisk arbetsmetod. Mariana har sedan hjälpt till att redigera detta avsnitt. Vid skapandet 
av diagramen för elevernas resultat ansvarade Veronica för att sammanställa pojkarnas och 
flickornas resultat för de elever som hade arbetat teoretiskt. Sedan förde vi gemensamt in data 
för resultaten ett diagram i word. Veronica ansvarade för att sammanställa klassernas resultat 
och föra in dessa i två diagram. Gemensamt sammanställde vi elevernas resultat och skapade 
ett diagram över elever som har angivit X antal rätta svar. Avslutningsvis har vi gemensamt 
tagit ansvar för att utföra de redigeringar som krävdes efter opponeringen. 
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