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Abstract 

Examensarbete inom specialpedagogutbildningen 

Titel: Kan man mäta blir det aldrig pannkaka av någonting! - En Learning Study i att lära sig 

använda måttsatsen i gymnasiesärskolan 

 

If you can manage a situation, you are less likely to make a hash out of it! - A Learning Study 

about learning how to use a set of measuring spoons in secondary special school 

Författare: Monica Midnäs och Lena Olofsson 

Kristianstad Högskola: Sektionen för lärarutbildningen 

Handledare: Mona Holmqvist Olander 

Examinator: Jerry Rosenqvist 

Nyckelord: gymnasiesärskolan, kritiska aspekter, Learning Study, variationsteori 

Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt modellen Learning Study kan användas i 

gymnasiesärskolan. Med utgångspunkt i variationsteorin ämnar vi studera hur vi med 

lärandeobjektet måttsatsen kan utveckla kunskaper hos elever med funktionsnedsättningen 

generell utvecklingsstörning att använda den i praktiken. 

För vår datainsamling väljer vi metoden Learning Study.  Orsaken till val av denna metod är 

att den öppnar upp ett mönster för variation som hjälper eleverna att lära sig måttsatsen. Den 

underlättar för eleverna att förstå de generella principerna kring användandet av den, det vill 

säga att måtten har olika storlek. Vi arbetar med test och videodokumentation för att bättre få 

syn på de kritiska aspekterna i elevernas lärande. Det ingår i metoden att data samlas in vid 

flera testtillfällen. En Learning Study består av en cyklisk process i flera steg. I processen 

planerar, reflekterar, utvärderar och omprövar man lektionen. Detta för att se vilka 

möjligheter till lärande lektionen gav. Denna lektion utvecklas och förändras med fokus på 

innehållet och genomförs sedan i flera elevgrupper.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att elevernas lärande i att lära sig måttsatsen 

förbättrades under studiens gång. Studien började med grupp A och avslutades med grupp C. 

De är den bästa gruppen eftersom det var störst skillnad i resultat mellan förtest och eftertest.  

Genom att finna de kritiska aspekterna i lärandeobjektet och variera dem fann vi att 

kunskaperna om de olika måtten i måttsatsen ökade. De kritiska aspekterna som fokuserades 

var framför allt skopornas olika storlek och att eleverna läste på skaften. 

 

 

 



FÖRORD 

 

Vi har under tre år vidareutbildat oss till specialpedagoger och denna studie är ett avslutande 

examensarbete inom specialpedagogprogrammet på Kristianstad Högskola. 

  

Genom studiens gång har vi fått stöd och inspiration av vår handledare professor Mona 

Holmqvist Olander.  Du har öppnat ögonen på oss för att lägga märke till de små detaljerna 

som kan göra så stor skillnad för elevernas lärande. Genom våra analyser av lektionerna i 

denna studie har du bistått oss med kloka infallsvinklar och väglett oss under processen. Tack 

Mona! 

 

Det har tidigare inte publicerats någon studie i Learning Study inom särskolan och det är med 

glädje vi efter vår avslutade studie kan konstatera att Learning Study också är ett verktyg som 

med gott resultat kan användas i gymnasiesärskolan. 

 

Vi har i efterhand tagit del av skollagen 28 kapitlet 12 § - talerätt. Där står det att den som har 

fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Vi skickade i vår 

studie ut förfrågan om deltagande både till elever och till vårdnadshavare, vilket visade sig 

inte vara korrekt. 

  

Vi vill tacka eleverna som gjorde det möjligt att genomföra studien och hoppas att resultatet 

kan komma till gagn för många elevers lärande inom gymnasiesärskolan. 

 

Att barn, män, kollegor och barnvakter stått ut med oss under studiens skrivprocess är något 

vi också uppskattar. Tack alla! 

 

 

 

Landskrona och Viken i maj 2012 

 

Lena Olofsson och Monica Midnäs 
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INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  
Våren 2011 deltar vi i en föreläsning med Mona Holmqvist Olander på Kristianstad 

Högskola. Den handlar om Learning Study som är en fortbildningsmodell för lärare och 

forskare.  Modellen presenteras som ett sätt för lärare att samarbeta i en grupp kring ett 

särskilt ämnesinnehåll. Holmqvist Olander berättar att man som lärare inte fångar elever med 

en tillrättavisning utan i stället fångar man dem om man fokuserar på innehållet i vad de ska 

lära sig. Modellen är cyklisk och lärarna provar systematiskt ut en undervisning som ger bästa 

möjliga lärande hos eleverna. I en Learning Study är huvudsyftet att få eleverna att lära sig 

bättre. Som lärare ska man hitta olika aspekter i innehållet som kan vara kritiska för elevernas 

lärande. Under föreläsningen får vi vidare höra om ett lärande där man öppnar upp ett mönster 

för variation. Denna variation skall underlätta för eleverna att förstå de generella principerna - 

vad är skillnaderna och vad är likheterna?  

     I vårt arbete på gymnasiesärskolan funderar vi ofta på lärandet hos ungdomar med 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning (fortsättningsvis skriver vi endast 

utvecklingsstörning när vi avser funktionsnedsättningen utvecklingsstörning). Vi upplever en 

osäkerhet om eleverna kan ta till sig innehållet i undervisningen och även en osäkerhet om vi 

förstår elevernas förkunskaper fullt ut. En av utmaningarna i vårt arbete är en strävan att bli 

bättre på att möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling och utgå därifrån i vår 

undervisning. 

     När vi lyssnar på föreläsningen blir vi intresserade av att undersöka om Learning Study är 

en modell (ordet modell använder när vi skriver om Learning Study i undervisningen) vi kan 

använda oss av i vårt arbete som blivande specialpedagoger på gymnasiesärskolan. På ovan 

nämnda föreläsning får vi reda på att i modellen skall man först testa vad eleven redan kan, 

genomföra en lektion och därefter testa och mäta igen för att få kunskap om inlärning sker. 

Runesson (2006) menar att 

 
I en Learning Study är det alltså elevernas förståelse som är i fokus. Det är också detta 

som är utgångspunkten då undervisningen planeras och utvärderas (s. 67). 

 

 Vi får också veta att det tidigare inte gjorts några studier med modellen inom särskolan. Detta 

fångar vårt intresse att genomföra en Learning Study i gymnasiesärskolan. 

     När lärandeobjektet är tydligt, när det som ska läras är i fokus och varieras utifrån olika 

perspektiv har eleverna betydligt större förutsättningar att nå målen menar Marton och Booth 

(2000). Vidare förklarar de att variation är lärandets viktigaste mekanism. Genom variation 

får eleverna förmågan att erfara något på ett annat sätt än tidigare. För att förändring genom 

variation ska kunna upplevas av eleverna, krävs att någonting förändras från ett tillstånd till 

ett annat i någon del av situationen som omger eleven. 

     Utifrån vårt arbete som lärare i en gymnasiesärskola har vi erfarit att elever med 

utvecklingsstörning har svårt att lära sig använda måttsatsen och vi väljer därför måttsatsen 

som lärandeobjekt för eleverna i denna studie. Måttsatsen är ett köksredskap som används för 

att mäta upp en exakt mängd av ett livsmedel vid matlagning och bakning. 

     Vi undersöker om Learning Study är en metod (ordet metod använder vi när vi skriver om 

Learning Study i samband med insamlande av data) som kan hjälpa elever med 

utvecklingsstörning att använda måttsatsen på ett självständigt sätt. 

     Ett av våra uppdrag som lärare är att försöka ge eleverna förutsättningar att bli så  
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självständiga som möjligt. Alla kunskaper som eleverna förvärvar och som gör att de kan ta 

makten över sina liv, är av betydelse. Skolverket (2004) menar att ett berikat vuxenliv är det  

yttersta målet för det Individuella programmets ämnen, inte skolframgång i sig.  

     Även för gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program menar Skolverket 

(2002) att ett meningsfullt och rikt vuxenliv är det viktigaste målet för programmen.  

     Glädjen i att kunna tillaga en enkel maträtt eller baka en kaka tror vi kan vara mycket 

tillfredsställande för ungdomarna. Och då är kunskap om de olika måtten i måttsatsen till stor 

nytta. 

     I vår studie har vi mött elever från tre olika program på gymnasiesärskolan. Det 

Individuella programmet, ett nationellt specialutformat Barn- och fritidsprogram samt det 

nationella Medieprogrammet. Under elevernas skoltid ingår kurser där man bland annat lär sig 

att tillaga enklare måltider. 

     I Skolverket (2004) Gymnasiesärskolans individuella program. Kursplaner och 

kommentarer, kurs- och ämnesregister. för ämnet Mat och boende - MOBE1190, som ingår i 

individuella programmet på gymnasiesärskolan, finns bland andra följande mål beskrivna: 

 
Skolan skall i sin undervisning i ämnet mat och boende sträva efter att eleven utvecklar 

färdighet i att tillaga enklare näringsriktiga måltider (s. 34). 

 

     I Skolverket (2002) Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program, kursplanen 

för ämnet hem- och konsumentkunskap ingår kursen Boende - HKK1150. Boendekursen 

ingår i gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program och följande är en del av 

de mål för kursen som finns beskrivna:  
 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap sträva efter att 

eleven utvecklar de färdigheter i hushållsarbete som behövs för att klara ett eget boende 

(s. 125). 

 

     I undervisningen som tidigare har skett på gymnasiesärskolan har det använts en måttsats 

från Trollreda. Trollreda resurscenter är en verksamhet inom Västra Götalands landsting och 

finns i Trollhättan. Trollredas måttsats innebär att de olika måtten har olika färger. 

Decilitermåttet är rött, halvdecilitermåttet är svart, matskedsmåttet är orange, teskedsmåttet är 

gult och kryddmåttet är vitt.   

     Modellen Learning Study skall förhoppningsvis kunna bli ett tankestöd såväl för oss 

pedagoger som för eleverna.   

     Utgångspunkten i vår studie är variationsteorin. Enligt den är variation en viktig 

förutsättning för lärandet menar Marton och Booth (2000). De framhåller att lärandeobjektet 

bör varieras så att det framträder så unikt som möjligt i förhållande till sig själv och andra 

objekt. Det som gör att vi minns en sak är att vi projicerar den på världen. Detta betyder att 

lärande som sker i skolan måste varieras så det framträder så unikt som möjligt för individen 

som lär sig.  

      Vår förhoppning är att eleverna i vår studie ska lära sig skilja de olika måtten i måttsatsen. 

Genom Learning Study-modellen ska de få fler möjligheter till urskiljning av kritiska aspekter 

genom att dessa lyfts fram genom variation.  

  

1.2  Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt modellen Learning Study kan användas i 

gymnasiesärskolan. Med utgångspunkt i variationsteorin ämnar vi studera om eleverna kan 

lära sig skilja de olika måtten i måttsatsen, det vill säga vårt lärandeobjekt.   
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De frågor som studien avser att belysa: 

 Är Learning Study är en modell som kan utveckla kunskap om lärande för elever med 

utvecklingsstörning att lära sig skilja mellan de olika måtten i en måttsats?  

 Vilka är de kritiska aspekter som behöver synliggöras för att eleverna ska utveckla 

kunskap om måttsatsen? 

 På vilket sätt kan modellen Learning Study utformas för att användas i 

gymnasiesärskolan? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

Vår studie är avgränsad till tre elevgrupper på en gymnasiesärskola.   

Eleverna har haft en Learning Study-lektion vardera i tre olika grupper. Detta eftersom tiden 

för genomförandet av denna studie har varit begränsad för vår del.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel och nedan följer en litteraturgenomgång. I 

litteraturgenomgången behandlas gymnasiesärskolan, styrdokument, utvecklingsstörning, 

utvecklingsstörning och lärande, Learning Study, variationsteori och specialpedagogens roll. 

     I kapitel tre finns metodavsnittet och där diskuterar vi metodval. Kapitel tre innehåller 

också genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och etik. Det fjärde kapitlet redovisar de 

resultat vi kommer fram till och analyserar våra tolkningar av resultaten. Vad vi i stora drag 

får för svar på vårt syfte beskrivs i kapitel fem, det innehåller även en diskussion om vad vi 

anser är viktigt i vår studie. Metoddiskussion, tillämpning och fortsatt forskning finns också i 

kapitel fem. I det avslutande sjätte kapitlet skriver vi sammanfattande om vårt syfte, 

problemfrågeställningar, metod, teori och de viktigaste resultaten.   

 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG  

 

2.1 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med utvecklingsstörning kan välja 

efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. För att gå i gymnasiesärskolan krävs att 

eleven inte kan gå i gymnasieskolan på grund av en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan 

är fyraårig och omfattar nationella program, specialutformade program och individuella 

program. Gymnasiesärskolan har samma läroplan (Lpf 94) som gymnasieskolan. Regeringen 

fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasiesärskolan. Skolverket beslutar 

om kursplaner och betygskriterier för varje kurs. 

     Ett betänkande om en framtida gymnasiesärskola är lämnad till utbildningsministern den 

31 januari 2011 av gymnasiesärskoleutredningen. Riksdagen fattade den 29 februari 2012 

beslut om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan och särvux. Ändringarna finns i lag 

om ändring av skollagen (SKOLFS 2012:109). Huvuddelen av bestämmelserna ska börja 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013. Den 2 april 2013 lämnar 

Skolverket (2012) förslag till ny läroplan för gymnasiesärskolan till regeringen. 
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2.2 Styrdokument 

2.2.1 Läroplanen för de frivilliga skolformerna – Lpf  94 

Gymnasiesärskolan ska enligt läroplanen Lpf 94, Skollagens 1 kapitel 5 §, utgå utifrån varje 

elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett 

meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. 

2.2.2 Delar ur kursplan för ämnet Mat och boende, gymnasiesärskolan  

I Skolverket (2004) kursplan för ämnet MOBE1190 - Mat och boende som ingår i 

Individuella programmet på gymnasiesärskolan, är en del av de mål som finns beskrivna:  

 
Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet Mat och boende sträva efter att eleven utvecklar 

färdighet i att tillaga enklare näringsriktiga måltider (s. 34). 

 

2.2.3 Delar ur kursplan för ämnet Hem- och konsumentkunskap, gymnasiesärskolan 
I Skolverket (2002) kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap ingår kursen 

HKK1150 – Boende. Boendekursen ingår i gymnasiesärskolans nationella och 

specialutformade program och följande är en del av de mål för kursen som finns beskrivna:  

 

      Mål att sträva mot 
      Skolan skall i sin undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap sträva efter att eleven 

      utvecklar de färdigheter i hushållsarbete som behövs för att klara ett eget boende 

      (s. 125). 

 

2.3 Utvecklingsstörning 

Psykisk utvecklingsstörning handlar om intellektuella funktioner som ligger långt under 

genomsnittet och som medför eller finns parallellt med en bristande anpassning. Det finns 

stora variationer och skillnader mellan de problem som kan uppstå runt människor inom 

denna grupp menar Asmervik, Ogden och Rygvold (1993, 2001). 

 

Swärd och Florin (2011) menar att: 
     

Det enda som förenar dessa personer är att de har problem med sin intelligens utifrån de 

tre kriterierna: 

 

 vara hämmad i sin intelligens, 

 ha avsevärd och varaktig nedsatt intelligensfunktion och 

 störningen i intelligens ska ha uppstått under utvecklingsperioden, det vill säga 

före 16 års ålder (s. 29). 

 

Enligt Asmervik, Ogden och Rygvold (1993, 2001) kan psykiskt utvecklingsstörda indelas i 

tre undergrupper: 

 

 Lindrig utvecklingsstörning (IK från 50-55 till omkring 70), 

 Måttlig utvecklingsstörning (IK från 35-40 till omkring 50-55) 

 Grav utvecklingsstörning (IK under 35-40)  

            (s. 167). 
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Författarna hävdar också att uppdelningen visar att den kognitiva funktionsnivån är viktig när 

det gäller indelningen ovan och ger också en mer nyanserad bild av vad som skiljer de tre 

undergrupperna åt.  

     De menar att av gruppen utvecklingsstörda människor utgör de lindrigt psykiskt 

utvecklingsstörda den största av de tre undergrupperna. Det handlar om personer som i stort 

sett har samma kognitiva förmåga som de flesta andra människor, men med den skillnaden att 

de utvecklas i långsammare takt och inte riktigt når upp till samma nivå.  

     De flesta som tillhör gruppen måttligt psykiskt utvecklingsstörda människor visar upp yttre 

och synliga tecken på sin utvecklingsstörning. Det kan till exempel vara personer som genom 

resultat av tidiga skador på det centrala nervsystemet och har fysiska och motoriska 

rubbningar. De flesta med Downs syndrom hör till den här gruppen. 

     Gruppen med gravt psykiskt utvecklingsstörda människor är beroende av kontinuerlig 

omsorg. Det kan handla om olika nedsättningar i syn, hörsel, motorik, beteende och 

kommunikationsfunktioner kombinerade eller var för sig. 

 

2.4 Utvecklingsstörning och lärande 

Att arbeta med elever med utvecklingsstörning kräver enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010) stor flexibilitet i undervisning och planering. En del av 

funktionsnedsättningen innebär att man har svårigheter med abstrakt tänkande och att 

generalisera. Den pedagogiska miljön behöver därför utgå från en konkret och 

verklighetsbaserad pedagogik. Det är också viktigt att få tillgång till anpassade läromedel och 

alternativa verktyg för att ge eleverna möjlighet att lära på olika sätt utifrån varje individs 

behov.  

     Förhållningssätt och bemötande hos personal är av stor betydelse då det påverkar 

självförtroende och upplevelse av delaktighet hos eleverna. Asmervik, Ogden och Rygvold 

(1993, 2001) skriver att om personer med utvecklingsstörning får uppgifter som de klarar av 

att utföra självständigt stärks självkänslan. Undervisningen ska vara anpassad efter elevernas 

förutsättningar menar de. Vygotskij (1934) menar också att om människan ska kunna lära sig 

något nytt bör det ligga inom ramen för vad han benämnde som ”den närmaste zonen för 

utveckling”. Hejlskov Elvén (2009) delar också in lärande i zoner och relaterar dessa dem till 

elevens dagsform. Han beskriver att dagsformen kan påverka elever med utvecklingstörning 

mer än majoriteten. Är det en bra dag är elevens kompetenser och färdigheter större, och även 

vad eleven kan göra med hjälp av stöd, än vad den skulle varar under en sämre dag. 

     Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) behöver elever med 

utvecklingsstörning öva på samma sak många gånger. De behöver också öva på ett moment 

på olika sätt eftersom det är svårt att generalisera en kunskap. Det gäller såväl teoretisk 

kunskap som social kompetens. För att kunna bearbeta ny information eller kunna ta emot en 

instruktion, bör den vara kortfattad, enkel och tydlig. Det krävs återkoppling och uppföljning 

från personalen. Detta för att försäkra sig om att informationen mottagits på rätt sätt. Det är 

bra att ställa återkopplingsfrågor där eleven inte kan svara bara ja eller nej utan måste upprepa 

det som sagts utifrån hur hen uppfattat det eller berätta något med egna ord. För elever med 

måttlig utvecklingsstörning är det en hjälp att få instruktionen eller informationen presenterad 

i både talad och visuell form. Göransson (1999) menar att om eleverna får träna och använda 

sina kunskaper i flera miljöer och i naturliga situationer ökar elevers delaktighet. 

     Elever med utvecklingsstörning kan ha ytterligare funktionsnedsättningar. Det kan handla 

om autism, epilepsi, rörelsehinder, nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Det är viktigt att alla 

faktorer vägs in i en helhetssyn för att skapa bästa möjliga lärmiljö. Att ha en 

utvecklingsstörning innebär att man behöver få instruktioner och information i korta enkla 

meningar och ofta med alternativ kommunikation som komplement till talet. Risk finns annars 

att väsentliga delar av informationen går förlorad för eleven. För att kunna generalisera 
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kunskap eller färdighet och för att utveckla det abstrakta tänkandet krävs att eleven får arbeta 

med samma sak eller innehåll i många olika situationer enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2010).  

     Vidare behövs det en strukturell och visuell tydlighet för att göra lärandesituationen 

begriplig säger myndigheten och menar också att elever behöver mötas av en miljö som är 

konkret, tydlig och strukturerad. Detta för att kunna förstå hur dagen eller veckan ser ut. Sker 

ovan kan det utvecklas en självständighet i aktiviteten. I en ostrukturerad miljö däremot kan 

det bli som så att elevens energi går åt till att försöka tolka situationen i stället för att ta in 

kunskap. Svårigheter med att orientera sig kan medföra osjälvständighet och 

personalberoende. Finns det stöd av visuell struktur, både i klassrummet och i övriga skolan, 

är det en hjälp för att eleven ska kunna förflytta sig självständigt. 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att det är viktigt att tänka på hur repetitioner och 

upprepningar sker. De bör inte vara mekaniska och uttråkande samtidigt bör man som lärare 

ta i beaktande att elever med utvecklingsstörning behöver få öva vid många tillfällen. För 

elever med utvecklingsstörning är det också viktigt att undervisningen inte sker i enbart 

tillrättalagda eller i för få miljöer. 

     Personer med utvecklingsstörning har nästan alltid bristande koncentrationsförmåga och 

begränsad uthållighet. Det kan handla om att orka två minuter eller 20 minuter. Det är viktigt 

för eleven att veta vad som ska göras, kanske med hjälp av en visuell arbetsordning på 

bänken. Ibland kan det vara en hjälp att se vad som kommer sedan – kanske något som lockar. 

Att träna uthållighet men samtidigt inte ställa högre krav än vad som är realistiskt kan var ett 

fungerande arbetssätt. Det är viktigt att lyckas för att vilja prestera lite mer nästa gång och 

därmed kan tiden successivt utökas. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) föreslår    

 Utgå från barn och elevers intressen och styrkor för att sedan använda dem i lärsituationen i 

syfte att behålla fokus. 

 Ha stor variation på läromedel inom varje område och träna samma sak på olika sätt. Att 

variera mellan böcker/papper och konkreta läromedel är ett sätt att behålla koncentrationen.  

 Läromedlet ska vara förståeligt och eleven måste få gensvar på det han/hon gör för att bli 

motiverad att träna upp sin koncentration. 

 Arbeta i korta pass med olika läromedel under samma arbetstillfälle. Variation gör arbetet mer 

spännande. 

 Att arbeta vid datorn kan vara en hjälp att fokusera en längre stund för vissa elever. Ljud och 

bilder ger en mer direkt och konkret upplevelse (http://www.spsm.se). 

     Oavsett vilken grad av utvecklingsstörning man har är det viktigt att eleverna får känslan 

av att ha kontroll över sitt eget liv. På 1960-talet myntades det ett begrepp i USA, 

empowerment Cech (2001). Begreppet har sitt ursprung i latinets ”potere” vilket betyder att 

vara förmögen att kunna handla. Genom att lägga till ”-ment” till ordstammen empower blir 

begreppet något som tillhör eller utmärker en grupp, det vill säga något man har menar 

Forsberg och Hall Lord (1994). 

     Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2010) har elever med utvecklingsstörning 

ofta begränsade möjligheter till kommunikation. Det kan gälla såväl språk som tal. Det kan 

även gälla förmågan att ta emot, bearbeta och tolka information av olika slag. Information bör 

därför ske i korta, enkla meningar. Eventuellt kan visuell förstärkning underlätta. Ibland 

behövs ett alternativt sätt att kommunicera som ett komplement till talet. Det behövs också 

repetition, uppföljning och återkoppling för att försäkra sig om att informationen blev rätt 

tolkad.  
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2.5 Learning Study 

Learning Study innebär att såväl elevers som lärares lärande studeras. Det innebär att lärare 

får en chans att utveckla sin undervisning och att elevernas lärande utvecklas genom 

modellen. I en Learning Study ligger fokus alltid på undervisningens innehåll och elevens 

förståelse av det som ska läras. En utgångspunkt för Learning Study är variationsteorin.  

Variationsteorin används såväl i planering som analys som av lektioner enligt Maunula, 

Magnusson och Echevarria (2011). 

     Lo, Pong och Chik (2005) har utfört ett stort antal Learning Studys i Hongkong. Dessa 

studier sammaställdes för att studera vilka elever som utvecklats mest. De studerade totalt 29 

Learning Studies och fann att de elever som hade ett sämre resultat på förtestet fick totalt ett 

bättre resultat än de elever som från början hade ett högre resultat, det vill säga ökningen av 

lärande för de elever som tillhörde den svagaste gruppen var störst. Utifrån dessa resultat såg 

man optimistiskt på att i framtiden kunna tillgodose behoven hos de svagare individerna. 

     En Learning Study innebär att en grupp lärare tillsammans med forskare diskuterar hur de i  

undervisningssituationen kan utveckla en grupp elevers förmåga inom ett avgränsat område.  

Tillsammans försöker de se vilka svårigheter eleverna kan erfara när de försöker förstå  

innehållet. Före lektionstillfället undersöks vad eleverna kan inom området. Därefter  

genomför en lärare undervisningen. Efter lektionen diskuteras och utvärderas resultatet i  

lärargruppen, och den reviderade lektionsplaneringen genomförs av en annan lärare 

(Holmqvist, 2012). 

Lektionerna i en Learning Study videofilmas och tillsammans med resultatet av testerna 

analyseras den av de lärare och forskare som ingår i studien. En Learning Study genomförs i 

flera elevgrupper eftersom lärandeobjektet är i en process vilket varieras och provas i olika 

grupper.  

Gustavsson (2008) beskriver en Learning Study som cyklisk och den består av följande 

moment: 

1. Lärare och forskare träffas och planerar projektet. Ett lärandeobjekt väljs. 

2. Elevernas förkunskaper testas och utifrån analysen identifieras lärandeobjektets 

kritiska aspekter. 

3. Den första lektionen planeras. 

4. Lektionen genomförs i den första gruppen. Lektionen videofilmas. 

5. Elevernas kunskaper testas. 

6. Lektionen analyseras av deltagande lärare och forskare. 

7. Lektion två planeras utifrån ovan nämnda analyser. 

8. Lektionen genomförs i den andra gruppen. Även denna videofilmas. 

9. Elevernas kunskaper testas. 

10. Lektion två analyseras och lektion tre planeras. 

11. Därefter upprepas processen ytterligare en gång. 

12. Ett fördröjt eftertest genomförs en tid efter lektionernas genomförande. 

     

 Learning Study är en metod som påverkar eller förändrar resultatet och en form av 

aktionsforskning där forskning och handling är integrerade. 

     Denscombe (2009) definierar aktionsforskning i fyra karaktäristiska drag: 

 

 Praktisk inriktning. Dess syfte är att gripa sig an ”verkliga” problem och frågor, 

huvudsakligen på arbetsplatser och i organisationsmässiga miljöer. 

 Förändring. Förändring anses som en integrerad del i forskningen, både som ett sätt att ta 

itu med praktiska problem och som ett medel att få större kännedom om fenomen och 

företeelser. 
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 Cyklisk process. Forskningen inrymmer en återkopplingsmekanism, där de inledande 

resultaten ger möjlighet till förändringar som sedan implementeras och evalueras som 

utgångspunkt för fortsatta undersökningar. 

 Deltagande. De centrala personerna i forskningsprocessen är deltagarna. Deras deltagande 

är aktivt, inte passivt (s. 170).  

 

2.6 Variationsteorin som teoretisk utgångspunkt 

Variationsteorin är ett teoretiskt ramverk för Learning Study. Variationsteorin baseras på att 

lärande kräver variation. Lärandet blir möjligt i planerad undervisning då de kritiska 

aspekterna uppmärksammas. Enligt teorin är det genom dessa kritiska aspekters variation som 

vi blir medvetna om förändring. Och när vi upptäcker denna förändring, då lär vi oss enligt 

Holmqvist (2004).  För att ett lärande ska ske är det viktigt att undersöka vilka faktorer som 

varierar och vilka som inte gör det. Då går det att upptäcka de kritiska aspekter som gör att 

man förändrar sin syn på omvärlden. En kritisk aspekt är vad eleven måste få syn på, för att 

verkligen ha förstått något – det är avgörande för deras lärande menar Runesson (2006b).    

Även Marton och Tsui (2004) menar: 

 
that whatever objects of learning learners, try to appropriate, certain critical features of 

that object have to be discerned, that is, learners must learn to see certain situation in 

certain ways. But learners can never discern anything without experiencing variation. 

The experience of patterns of variation specific for different objects of learning is a 

necessary condition for appropriating those objects of learning (s. 43). 

     Variationsteorin utgår med andra ord från att allt lärande är beroende av att det sker 

någon form av variation. Enligt variationsteorin betraktas människors uppfattningar i 

förhållande till något objekt som centralt, och att det är variationerna av uppfattningar som 

är i fokus när lärandet observeras. Det blir ett lärande hos individen när objektet varieras 

och karaktäriseras av förändring. Marton och Booth (2000) beskriver lärandeprocessen enligt 

nedan: 
 

Genom att lära sig någonting nytt om någonting, då förändras detta någonting  

(s. 181). 

 

      Variationsteorin baseras på tre olika begrepp. Begreppen är alla betydelsefulla för att ett 

lärande ska ske enligt variationsteorin. 

     Det första begreppet är urskiljning och Gustavsson (2008) menar att detta kan innebära  

 att något skiljs ut från sitt sammanhang eller att delarna skiljs från helheten. Holmqvist 

(2004) förklarar urskiljning med att man lär sig genom att man skiftar perspektiv. Till 

exempel genom att man tittar på en bild och först riktar sin uppmärksamhet mot bakgrunden 

för att sedan skifta perspektiv och uppfatta bakgrunden som just en bakgrund och i stället 

riktar sin uppmärksamhet mot det som ligger i förgrunden. 

     Det andra begreppet som variationsteorin omfattar är simultanitet. Holmqvist (2004)  säger 

att det som är en del av något samtidigt kan vara en helhet i sig själv. Samtidigt kan denna 

helhet vara en del i något ännu större.  Gustavsson (2008) menar att vi alltid när vi upplever 

någonting, samtidigt är medvetna om vad vi känner till i förhållande till tidigare erfarenheter. 

Samtidighet krävs för att vi människor ska kunna uppfatta skillnader i aspekterna vi upplever 

nu i förhållande till de aspekter vi upplevt tidigare.  

     Det tredje begreppet är variation. Variation innebär att man upptäcker någonting som 

skiljer sig från det traditionellt gängse menar Holmqvist (2004).  För att upptäcka ljuset måste 

man ha upplevt mörker. Det teoretiska antagandet menar Gustavsson (2008) är att lärande 

förutsätter en upplevd variation. Med andra ord måste man ha upplevt ett fenomens variation 
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för att förstå innebörden, det vi upplever måste skilja sig från tidigare upplevelser för att ett 

lärande ska ske.  

 

2.7 Specialpedagogens roll   
Skolan har ett tydligt ansvar för alla elever och alla barns rätt till stöd när behov finns 

Skolverket (2011b). Det krävs inte att eleven utreds eller har en diagnos för att få detta stöd. 

Har eleven en funktionsnedsättning behövs det kunskap om denna. Björk-Åkesson (2007) 

menar att många lärare har kunskap om specialpedagogik som ämnesområde och dess struktur 

men saknar kunskap om hur denna teoretiska kunskap ska omsättas i vardagliga pedagogiska 

aktiviteter som kommer eleverna till nytta. 

     Swärd och Florin (2011) menar att en lärares ämneskompetens är viktig men ställer också 

frågan vad mer en lärare kan behöva i sin profession. De svarar själva på frågan och säger att 

det viktigaste är att möta och stimulera varje elevs lärande. Det innebär att läraren skapar 

lärandesituationer där eleverna mår bra och uppsatta mål nås. 

     Författarna säger vidare att de redskap och strategier som lärare söker och behöver handlar 

ofta om hur man ska hantera koncentrationssvårigheter och beteendeproblem. Det finns 

numera en kommersiell marknad som säljer paketlösningar för hantering av liknande 

spörsmål. Dessa lösningar är av normgivande karaktär och tänkta att passa till alla elever. 

Eftersom alla är individer med olika behov föreslår de att lärarna ska ges möjlighet till 

handledning för att kommunicera och reflektera. Handledning är en stor del av 

specialpedagogutbildningen och det kan vara en viktig arbetsuppgift för en specialpedagog. 

     Fischbein (2007) skriver i sitt kapitel från Vetenskapsrådets rapportserie Reflektioner kring 

specialpedagogik, att många elever som har specialpedagogiskt stöd har problem att inhämta 

teoretiska kunskaper. Hon menar vidare att dessa elever skulle vinna på att beredas möjlighet 

att använda andra sinnen i sitt lärande och ger de praktisk-estetiska ämnena som exempel. För 

att bereda dessa elever en relevant skolgång behövs det genomföras en kartläggning av 

elevens sätt att tänka och att lära sig. Detta i syfte att skolan anpassar den pedagogiska 

verksamheten vad gäller arbetssätt och innehåll.  

     Generellt behöver lärare mer kunskaper både vad gäller kartläggningar av elevens styrkor 

och svagheter men också hur man kan anpassa uppgifter utifrån de förutsättningar som finns. 

Kartläggning är ännu en uppgift som inryms i specialpedagogens yrkesroll. 

     Det är viktigt med ett bra bemötande när man arbetar som pedagog. Och när man som 

specialpedagog handleder exempelvis ett arbetslag kan tankar kring interpersonella relationer 

vara bra ämnen att reflektera kring. Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2005) betonar vikten 

av att etablera tillit till eleven. Utan tillit kan inte det goda pedagogiska mötet ske. Det är 

pedagogen som bär ansvar för att det skapas en fruktbar relation och eftersom rollen som 

pedagog ofta innebär en viss form av maktposition är hur vi agerar av särskild betydelse. I ett 

bra bemötande ligger också det viktiga i att lyssna och att behov som eleven har tillgodoses. 

En annan nog så viktig komponent i att bygga upp tillit är att vara positivt inställd till eleven.  

     Sammanfattningsvis har Learning Study en struktur som gör att eleven kan nå uppsatta 

mål. I modellen möter och stimulerar man elevens lärande genom att med förtester kartlägga 

vad eleven redan kan om ett specifikt lärandeobjekt. Därefter i ett lektionstillfälle observeras 

vad det är som krånglar till det för eleven, det vill säga lärandets kritiska aspekter. De kritiska 

aspekter man får syn på gör att man som lärare kan uppmärksammar svårigheter som eleven 

möter vad gäller arbetssätt och innehåll och därmed kan lärandet anpassas utifrån individens 

förutsättningar. När denna anpassning sker kan man möta eleven på den nivå där hen befinner 

sig. 
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2.8 KASAM 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky (1923-

1994). Han var professor i medicinsk sociologi. Göteborgs Stad (2012)  menar att Antonovsky 

ansåg att de tre komponenterna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet ligger till grund 

för en känsla av sammanhang och att känslan av sammanhang i sin tur svarar på frågan i hur 

stark grad en människa har kapacitet att möta livets skiftningar och ändå bevara en rörelse i 

riktning mot god hälsa. 

     Swärd och Florin (2011) menar att det kan vara mycket svårt att motivera och få elever 

med utvecklingsstörning att känna att det de arbetar med i skolan kan upplevas meningsfullt 

för dem. Ett perspektiv är att man kan fråga sig vad som är meningsfullt att arbeta med när 

eleven har stora svårigheter att överhuvudtaget hantera sin vardag. Swärd och Florin (2011) 

menar att lärare behöver handledning för att se varje elevs utvecklingspotential och för att 

förstå hur eleverna upplever sammanhang och meningsfullhet i skolan. Om miljön inbjuder 

till lärande genom tydlig information, planering och genom att få uppgifter som är möjliga att 

tolka och genomföra på egen hand kan de upplevas som meningsfulla, begripliga och 

hanterbara. 

 

 

3. METOD 

 

3.1 Metodövervägande 

Enkätundersökningar, intervjuer, observationer och skriftliga källor kunde använts för att 

samla in empiriska data. De hjälper forskaren att få en tydligare och noggrannare bild av saker 

och ting. Dessa fyra metoder ger enligt Denscombe (2009) samhällsforskare också fakta och 

belägg beträffande innehållet. Ovan nämnda metoder fann vi inte lämpliga för att uppnå syftet 

med denna studie eftersom de inte undersökte något om processen i lärande och förändring i 

densamma.  

     Fejes och Thornberg (2009) föreslår att man före studiens början funderar på vilket 

perspektiv man ska lägga på fenomenet utifrån den metodansats man valde.  Vårt perspektiv 

var att vi vill pröva en särskild undervisningsmetod som satte elevernas lärande i fokus. 

Learning Study var en metod med ett variationsteoretiskt ramverk som passade vårt syfte med 

denna studie. Metoden gav oss även som blivande specialpedagoger viktig kunskap kring vår 

profession.  

      Forskare brukar dela in den samhällsvetenskapliga forskningen och göra en uppdelning 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning menar Fejes och Thornberg (2009). De 

grundläggande likheterna mellan dessa båda metoder är att de syftar till att ge en större 

förståelse av det samhälle vi lever i samt hur människor, grupper och institutioner påverkar 

varandra. Skillnaden är att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror, mängder 

och statistiska analyser medan kvalitativa metoder belyser forskarens tolkning av 

referensramar, motiv och sociala sammanhang menar Holme och Solvang (1997). 

      

3.2 Val av metod 

     För vår datainsamling valde vi metoden Learning Study och vi söker stöd för vårt syfte i 

den. Orsaken till val av denna metod är att den kan öppna upp ett mönster för variation som 

hjälper eleverna att lära sig måttsatsen. Vår förhoppning är att metoden underlättar för 

eleverna att förstå de generella principerna kring användandet av måttsatsen, det vill säga att 

måtten har olika storlek. 

     Vi använder oss av test och videodokumentation för att syn kritiska aspekterna i lärandet. 

Holmqvist (2004) menar att observationer som filmas kan ge den effekten att sådant som 

uppmärksammades vid aktiviteten i efterhand lyfts fram i analysen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aaron_Antonovsky
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medicin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
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     Samtidigt finns det vissa nackdelar med observationer som Östlund (2011) påpekade vid 

en föreläsning på Kristianstad Högskola. En av nackdelarna han nämnde var 

observatörseffekten. Att man kan känna ett visst obehag av att uppleva situationen som inte 

helt vanlig då filmande och att bli iakttagen inte tillhör vardagen. 

     Det ingår även i metoden att data samlades in vid flera testtillfällen. En av fördelarna med 

metoden var att eleverna kunde lära sig ny kunskap. En annan fördel var att metoden hade en 

överblickbar struktur. En Learning Study består av en cyklisk process i flera steg. I processen 

planerar, reflekterar, utvärderar och omprövar man lektionen. Detta för att se vilka 

möjligheter till lärande lektionen gav.  Lektionerna utvecklas och förändras med fokus på 

innehållet och genomförs sedan i flera elevgrupper. Enligt Maunula, Magnusson och 

Echevarría (2011) innebär det att följande centrala moment återkommer under studiens gång: 

 

 Förtest av elever 

 Analys av förtest 

 Planering av lektion 

 Genomförande av lektion (som filmas) 

 Eftertest av elever (ett par dagar efter lektionen) 

 Analys av lektion (via film) och eftertest 

 Revision  av lektion  

(s.  25). 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

Vi tillfrågade de elever som studerade på två nationella program och ett individuellt program 

på en gymnasiesärskola. Av de sexton tillfrågade eleverna på de nationella programmen valde 

åtta att delta. På det individuella programmet var fyra av sju elever intresserade. I vår studie 

ingick således tolv elever. Eleverna var i åldrarna mellan 17 och 21 år, varav tio flickor och 

två pojkar. Eleverna var lindrigt eller måttligt utvecklingsstörda enligt informationen vi fick 

av undervisande lärare. Vårt urval skedde utifrån ett frivilligt deltagande från elevernas sida.  

 

3.4 Genomförande  

 

3.4.1 Screening 

Vi startade vår studie med ett planeringsmöte tillsammans med handledaren. Där kom vi fram 

till att elevernas förståelse av visuell perception skulle identifieras genom en screeningtest. 

Testet bedömer den mentala utvecklingen upp till det stadiet när en person kan resonera med 

hjälp av analogier, och kan använda detta sätt att tänka konsekvent och dra slutsatser med 

hjälp av det. Detta för att få reda på elevernas förmåga när det gällde visuell perception, det 

vill säga att varsebli, tolka och sammanfoga synintryck till en helhet och därmed att inse vad 

man såg. Vi skickade hem brev till målsmän för godkännande att delta i screeningtestet 

(Bilaga I). 

      Vi kontaktade en skolpsykolog som testade eleverna. Skolpsykologen använde ett 

ickespråkligt visuellt screeningtest. Ravens Progressiva Matriser enligt Raven (1989).  Det är 

ett icke-verbalt intelligenstest, avsett för att mäta generell begåvning och abstrakt tänkande. 

Testpersonen presenteras olika serier av mönster och ska bedöma fortsättningen av dessa 

utifrån ett antal svarsalternativ.  

     Psykologen genomförde screeningtestet av de sju eleverna som gick i ett specialutformat 

nationellt program vid ett tillfälle och eleverna från det individuella programmet och 

medieprogrammet vid ett annat tillfälle.  

     Testet bestod av totalt 36 uppgifter uppdelade i tre kategorier med tolv uppgifter i varje 

och vars svårighetsgrad successivt ökade.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenstest
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Testet bestod av färgade illustrationer i ett häfte, och var självinstruerande och krävde heller 

inget verbalt resonerande eller svar. Svaren skrevs på svarsblad antingen av testpersonen själv 

eller med hjälp av elevens assistent och tog cirka 30 minuter att genomföra.  

     Efter testningen skickade vi hem ett nytt brev till målsmännen. Nu handlade det om att ge 

sitt medgivande till att delta i studien (Bilaga II). 

     Utifrån resultatet delade psykologen in de tolv eleverna i tre grupper. Varje grupp skulle 

sammanlagt ha så likvärdigt poängresultat som möjligt. Detta för att de tre grupperna skulle 

vara så likvärdiga som möjligt vad gällde förmågan att kunna tolka information som gavs via 

bilder. 

     Utifrån testresultatet delades eleverna in i tre grupper: A, B, och C. Eleverna kodades med 

nummer, grupp A:s börjar på etthundra, grupp B börjar på tvåhundra och grupp C på 

trehundra. Pojkarna fick ojämna tal och flickorna jämna.  

 

3.4.2 Förtest, eftertest och fördröjt eftertest 

Studien började med ett förtest i grupp A. Vi valde att endast använda fyra av fem mått i vår 

studie och uteslöt halvdecilitermåttet. Trots detta har vi använt samlingsnamnet måttsatsen. 

Varje elev hade en skål med vatten och de fyra måtten, decilitermått, matskedsmått, 

teskedsmått och kryddmått framför sig. Respektive arbetsplats skärmades av. Detta för att 

undvika att man tittade på varandra. På uppmaning bad vi alla eleverna samtidigt att skopa 

upp vatten med respektive mått. Resultaten noterades i testprotokollet som vi upprättat för 

varje elev (Bilaga III). 

     Förtestet skulle ge svar på vilka av de enskilda måtten eleverna kunde. Efter avslutat test 

följde direkt Learning Study ett och vi avslutade med en eftertest som skedde på samma sätt 

som förtestet. Genom att se skillnader i resultaten från de två testen studerades elevernas 

lärande (Bilaga III). 

     Learning Study två och tre hade ett likadant förfaringssätt med förtest, lektion och eftertest 

för grupp B och C. Alla tre elevgrupperna gjorde ett fördröjt eftertest, vilket skedde fyra 

veckor efter varje grupp hade haft sin Learning Study. Det fördröjda eftertestet genomfördes 

på samma sätt som för- och eftertesten och svarade på frågan om kunskaperna var bestående 

(Bilaga III). 

 

3.4.3 Lektioner 

Learning Study ett, två och tre genomfördes i gymnasiesärskolans kök. Alla eleverna var 

bekanta med lokalen och hade deltagit i undervisning där sedan tidigare. Eleverna tillhörde 

vanligtvis tre olika undervisningsgrupper och hade därmed inte sina ordinarie lektioner 

tillsammans.  

      Lektionerna planeras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv och syftade till att studera 

om elever med utvecklingsstörning kunde lära sig måttsatsen med hjälp av Learning Study. 

     Under de fyra år som gymnasiesärskolan består av har det visat sig, säger vår egen 

erfarenhet, att det har varit svårt att lära eleverna att kunna skillnaden på de olika måtten.  

     Tre lektioner genomfördes under tre fredagar i gymnasiesärskolans kök våren 2012. En av 

oss var lärare på första lektionen och den andra filmade lektionen, vi skiftade sysslor med 

varandra i de två följande lektionerna. Den första lektionen, förtest och eftertest medräknade, 

varade cirka en och en halv timma. Lektionerna två och tre varade cirka en halvtimma.  

    Varje lektion inklusive förtest, eftertest och fördröjd eftertest videofilmades. Mellan varje 

lektionstillfälle analyserade vi tillsammans med vår handledare Mona Holmqvist lektionen 

genom att titta på videoinspelningen. Mellan första och andra lektionen var även kolleger till 

vår handledare med och analyserade. Utifrån dessa analyser förändrade vi undervisningen i 

varje lektion och varierade lektionsinnehållet även på grund av de resultat vi fick på för- och 

eftertester. Vi försökte urskilja olika kritiska aspekter som vi satte i fokus på lektionerna.   
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3.5 Bearbetning 

Vår studie planerades med både en kvantitativ och kvalitativ ansats, genom att vi avsåg att 

analysera vad eleverna visade på lektionerna och därefter mäta elevernas skillnad på resultat 

mellan förtest och eftertester. 

     Genom kvantitativ metod testade och protokollförde elevernas förkunskaper om 

måttsatsen. Dessa kunskaper jämfördes med vilka kunskaper de hade efter lärtillfället och 

sedan ytterligare en gång fyra veckor senare. Vi testade och protokollförde på ett likadant sätt 

vid alla tillfällen. På detta sätt har vi samlat in data och resultatet har analyserats metodiskt 

och likvärdigt. 

      Eleverna deltog med sina förutsättningar i vår studie och vår egen förförståelse och 

erfarenhet hade betydelse när vi analyserade materialet. Detta påverkade också de slutsatser vi 

drog. Vi använde därför oss även av en kvalitativ metod enligt hur Fejes och Thornberg (2009) 

beskriver den. 
 
 Eftersom varje kvalitativ studie är unik så kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt.  

 De mänskliga elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och svaghet i forskningen. 

 Styrkan ligger i att tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera nya förståelser och  

 sätt att se på världen medan forskningens potentiella svaghet är att den är så beroende av  

 forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet (s. 32). 

 

3.6 Tillförlitlighet 

Vi menar att vår studie är tillförlitlig då vi följde en Learning Studycykel i ett antal steg i en 

särskild ordning. I vår Learning Study mätte vi lärandeobjektet vid tre tillfällen, som det är 

påbjudet att man minst ska göra.  Eftersom Learning Study är en metod för forskning och 

modell för lärarfortbildning ska man därmed mäta vid minst tre tillfällen enligt Holmqvist 

(2006). 

     Resultatet av screeningen när det gällde elevernas förmåga till visuell perception visade 

stor spridning i gruppen. Resultatet låg mellan 11-27 poäng, max var 36. Utifrån dessa resultat 

delades eleverna in i tre så likvärdiga grupper som möjligt.  

     Vi menar att andra forskare som ställer samma frågor som vi i en studie kan få liknande 

svar och resultat som vi fick. Eftersom studien involverade människor med 

utvecklingsstörningar, spelade dagsformen roll för både svar och resultat. 

     Vår studie har gått ut på att få svar på om Learning Study är en modell som kan lära elever 

med utvecklingsstörning att lära sig skilja på de olika måtten i en måttsats.  

 

3.7 Etik 

Psykologen som utförde screeningen placerade in eleverna i grupper och vi vet inte deras 

inbördes resultat. Eleverna kodades med ett nummer och blev därmed anonyma i studien. 

     Elever och föräldrar informerades både om screeningen och om studien såväl muntligt som 

skriftligt. Information gavs om syfte med studien och att eleverna skulle filmas och 

anonymitet garanterades. Medgivande från föräldrar och elever lämnades skriftligt. Bell 

(1993) menar att forskare bör ta till sig det viktiga i att ha fått deltagarnas samtycke före 

studiens början. Hon menar också att om man som forskare sagt att deltagarna skulle vara 

anonyma, får detta avtal under inga omständigheter brytas.  

      I Holmqvists (2004) empiriska studier angående personer med autism var det avgörande 

för ett deltagande att föräldrarna gav sitt medgivande genom ett undertecknat avtal. Avtalet 

innefattade såväl frivillighet som anonymitet.  

     Gustavsson (2008) garanterade initialt i sin forskning att det grundläggande individskyddet 

skulle uppfyllas. Skolledare, föräldrar, elever och lärare informerades om forskningens syfte, 

undersökningens frivillighet och anonymitet. Målsmän och elever informerades via personliga 



 

 

20 

brev. Därefter fick målsmännen ge sitt skriftliga medgivande till elevernas deltagande i 

undersökningen (Bilaga II).  

     Gymnasiesärskolans rektor och personal informerades om studiens upplägg. Efter avslutad 

utbildning på Kristianstad Högskola kommer vi att radera allt inspelat material.  

 

 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

4.1 Övergripande resultat 

Resultatet som redovisas i detta kapitel ska ge svar på frågorna vi ställde i vårt syfte. 

Nämligen: är Learning Study är en modell som kan utveckla kunskap om lärande för elever 

med utvecklingsstörning att lära sig skilja mellan de olika måtten i en måttsats? Vilka är de 

kritiska aspekter som behöver synliggöras för att eleverna ska utveckla kunskap om 

måttsatsen? På vilket sätt kan modellen Learning Study utformas för att användas i 

gymnasiesärskolan?  

     På nästa sida följer en översikt över de tre lektionstillfällena och hur vi varierade 

respektive inte varierade de kritiska aspekterna. Före studiens start hade både mått och färg 

varierats vilket eventuellt gjort att skillnaden i storlek inte hade urskiljs för eleverna. Inför 

lektion ett urskildes det största och det minsta måttet. Under lektion två urskilde vi att det på 

skaften stod vilket mått det var. Under lektion tre urskilde vi skopornas storlek och att läsa på 

skaften vilket mått det var. Under lektion två och tre kopplade vi teskeds- och matskedsmåtten 

till riktiga skedar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Variation av de kritiska aspekterna Learning Study ett, två och tre. 

Lektionstillfälle Kritiska aspekter - 

varierade 

Kritiska aspekter – inte 

varierade 

Learning Study ett För att lära eleverna 

måttsatsen urskilde vi det 

största och det minsta måttet. 

Neutral vit måttsats, vilken 

inte var varierad. 
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Vi kopplade kryddmåttet till 

ett litet mått som används till 

starka kryddor.  

Learning Study två Kritiska aspekten var att 

urskilja måttens storlek. 

Variation: eleverna läser på 

skaften. 

Kopplade kryddmåttet till 

starka kryddor, teskedsmåttet 

till en tesked, matskedsmåttet 

till en matsked och 

decilitermåttet användes ofta 

till att mäta mjöl när man 

bakade. 

Neutral vit måttsats, vilken 

inte var varierad. 

Learning Study tre Kritiska aspekten var att 

urskilja måttens storlek. 

Fokus låg på skopornas olika 

storlek. 

Variation: eleverna lärde sig 

att måtten är olika stora. 

Vi behöll momentet att läsa 

på skaften. 

Kopplade kryddmåttet till 

starka kryddor, teskedsmåttet 

till en tesked, matskedsmåttet 

till en matsked och 

decilitermåttet användes ofta 

till att mäta mjöl när man 

bakade. 

Neutral vit måttsats, vilken 

inte var varierad. 

 

Genom att utgå från variationsteorin när vi planerade vår Learning Study och med 

utgångspunkt från den finna de kritiska aspekterna för urskiljning och simultanitet 

förbättrades elevernas resultat allt medan vi utvecklade lektionerna enligt Learning Study. 

        

 

4.2 Resultat Learning Study ett, grupp A  

Första lektionen planerades tillsammans med vår handledare. Lärandeobjekt i den här 

Learning Studyn var måttsatsen.  

     Den kritiska aspekten var att eleverna fram till nu skilt på måtten genom att de hade olika 

färg.  Men detta ändrades så att de skiljde på måtten via storlek istället. Vi använde en vit, 

neutral måttsats. Vi testade deciliter, matskeds-, teskeds- och kryddmått. Se tabell 1. 

     Lektionen inleddes med ett förtest som bestod i att känna igen de fyra mått som vi hade 

valt ut från måttsatsen. Eleverna genomförde testen på egen hand, de ombads på uppmaning 

att visa upp de olika måtten. De fick ingen bekräftelse på om de valt rätt eller fel och 

resultaten fördes in på ett testprotokoll (Bilaga III). 

     Alla fyra eleverna hade en vit måttsats placerad framför sig. För att omöjliggöra att kunna 

titta på vad eleven bredvid valde för mått hade vi placerat en pärm mellan dem. 

Direkt efter avslutat förtest genomförde vi lektionen (Lektionsplanering Bilaga IV). 
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     Först förevisades de olika måtten, vad de hette och användningsområde. Eleverna hade alla 

fyra fått måtten uppritade i verklig storlek på ett laminerat papper och uppmanades att lägga 

respektive mått på det uppritade måttet.  

 

 
Bild 1. Måtten uppritade i storleksordning. 

 

De ombads även att läsa på måttens skaft. På decilitermåttet fanns endast dl utskrivet på 

skaftet, medan det på de tre övriga måtten hade hela orden på de olika måtten utskrivet. 

Eleverna var tystlåtna och det var svårt att få respons på frågor som ställdes.    

     Alla fyra eleverna stod på sin plats och gjorde sin egen pannkakssmet. Tillredningen av 

smeten gick till så att läraren visade ett moment, därefter utförde eleverna detsamma. 

Eleverna behövde bara under momentet härma det läraren gjorde. Variationen låg i så fall i att 

de skulle hitta det mått vi visade bland de måtten de hade framför sig. Just den situationen 

blev därmed inte ett lärtillfälle om måttsatsen. Däremot blev det ett lärtillfälle för oss då det 

visade sig att vårt syfte att lära ut måttsatsen genom att visa för eleverna vilket mått de skulle 

använda i beredningen av smeten inte uppfyllde våra intentioner. 

     Eleverna stod på rad med varsin bunke framför sig och ingredienserna skickades emellan 

deltagarna. Detta medförde en del väntan då eleverna var olika snabba i att utföra de olika 

momenten. Tålamodet prövades för de lite snabbare eleverna och en konsekvens av detta kan 

ha blivit att koncentrationsförmågan försämrades. Slutligen hade alla sin färdiga 

pannkakssmet och lektionen fortsatte med att steka pannkakor. När alla hade stekt upp sin 

smet satte sig deltagarna ner och åt upp dem. Under måltiden repeterades måtten. Förmågan 

att fokusera kring denna repetition var olika från person till person beroende på att man 

samtidigt åt. Att göra två saker samtidigt fungerar olika för olika individer.  

     Efter avslutad måltid genomfördes eftertestet på samma sätt som förtestet. När vi började 

med eftertestet hade det gått nästan en och en halv timma sedan vi startade. Den långa 

lektionstiden påverkade med all sannolikhet resultatet på eftertestet eftersom eleverna var 

trötta.  

     Vi upplevde en tidspress eftersom köket skulle användas av andra personer. Därför valde 

vi att se måltiden som en rast för eleverna, vilket det inte blev eftersom måtten repeterades 

samtidigt.  

     Under vår första lektion betonade vi största och minsta måttet. Eftersom det största och 

minsta måttet kan variera beroende på vilket recept man använde, lärde vi oss att detta inte är 

en adekvat jämförelse.  

     Koppling mellan kryddmått och starka kryddor gjordes. 

     Sättet vi placerade måtten på det laminerade papperet var inte så tydlig för att eleverna 

skulle lära sig skillnaden på måttens storlek 

     När vi började med eftertestet hade det gått nästan en och en halv timma sedan vi startade.  
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Tabell 2. Resultat Learning Study ett, grupp A. 

Elev Förtest Eftertest Fördröjt 

eftertest 

102 4 poäng 4 poäng 4 poäng 

104 4 poäng 0 poäng 2 poäng 

106 0 poäng 1 poäng 1 poäng 

108 4 poäng 2 poäng   3 poäng 

Totalt 

poäng: 

 

12 poäng 

 

7 poäng 

 

10 poäng 

Maxpoäng på alla tre testerna var fyra poäng. 

 

     Under förtest, eftertest och det fördröjda eftertestet hade 102 alla fyra rätt. Vi såg på filmen 

att hon inte tvekade när hon på uppmaning valde de olika måtten. Av resultatet att döma antog 

vi att 102 redan hade kunskap om måttsatsen.  

     104 hade alla rätt på förtestet. Hon förvissade sig om att hon valde rätt mått genom att läsa 

på skaftet på respektive mått under hela testet. På efteretestet hade eleven noll rätt. 

Misslyckandet kan ha berott på den långa lektionstiden, att koncentrationen och orken tog 

slut.  Vid det fördröjda eftertestet fyra veckor senare hade 104 två rätt. Hon läste på måttens 

skaft men orsaken till det försämrade resultatet vet vi inte. Vi spekulerade i dagsform, som 

kan kopplas till bland annat förmåga, lust och motivation. 

     106 hade noll rätt på förtestet. På eftertestet hade hon ett rätt, det såg ut som att hon läste 

på måttets skaft. På det fördröjda testet hade eleven också ett rätt dock inte samma. Eftersom 

eleven valde olika mått som var rätt vid de båda testerna antog vi att eleven inte fått några 

bestående kunskaper om måttsatsen. 

     108 valde snabbt de rätta måtten under förtestet och väntade tålmodigt på att alla skulle bli 

klara. När hon valde måtten tog hon upp och tittade på dem. Vi kan inte avgöra om hon läste 

på skaften eller tittade på måttens storlek. Hon hade fått vänta långa stunder under hela passet 

och vi funderade på om hon blev uttråkad till slut? Pedagogerna som undervisade eleven hade 

också påtalat att 108 skulle ha korta lektionspass, dels för hennes nedsatta hörsel och dels för 

hennes språksvårigheter. Långa pass kunde enligt uppgift göra eleven väldigt trött. 

     På det fördröjda eftertestet hade hon tre rätt, möjligheten fanns att eleven inte förstod 

förkortningen dl för deciliter eftersom det var decilitermåttet som hon inte kunde. Vi drog 

slutsatsen att det var språkbarriären som spelade in och vi borde varit mer observanta och 

ställt kontrollfrågor för att få bekräftat att hon hade förstått instruktionerna. 

 

4.3 Resultat Learning Study två, grupp B 

På grund av de analyser vi drog efter första lektionen varierade vi följande. Vid genomgång 

av måttsatsen kopplade vi matskeds- och teskedsmåtten till en verklig matsked och tesked. 

Avsikten var att variera lärandeobjektet. Genom att konkretisera användningsområden att 

tesked används att röra i kaffe och te med och matsked används att äta med. Detta eftersom 

elever med utvecklinsstörning bör få hjälp med att sätta lärandeobjektet i ett reellt 

sammanhang. Under Learning Study två nämnde vi måtten vid namn, det kunde vara vilket 

mått som helst. Samtidigt visade vi inte upp vilket mått som skulle användas vid beredning av 

pannkakssmeten. Det blev en större variation, eleverna hade ingen mall i och med att vi inte 

förevisade måttet de skulle välja.  Det ställde mer krav på oss att fokusera på deras lärande.   

     Den kritiska aspekten var att styra eleverna mot att läsa på de olika måttens skaft i stället 

för att fokusera på största eller minsta. Måtten uppritade på papper varierade vi sekventiellt, 
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det vill säga i tur och ordning, för att det skulle vara enklare för eleven att urskilja vad det 

stod på måttens skaft. 

 

 
Bild 2. Måtten uppritade sekventiellt. 

 

       Vi förberedde tillredningen genom att vi hällde upp ingredienser i skålar till respektive 

elev att ta från. Detta ändrade vi eftersom väntan blev för lång i Learing Study ett och en 

konsekvens av väntandet kan ha blivit att koncentrationen tröt. Ytterligare en skillnad var att 

vi la in en rast på tio minuter direkt efter lektionen innan eleverna gjorde eftertestet. Eftersom 

vi hade noterat att eleverna hade blivit trötta under den första lektionen ville vi förhindra detta 

scenario i största möjliga mån. Vi valde att lägga själva pannkaksstekningen utanför 

lektionen. Därmed förkortade vi Learning Study två till något mindre än 30 minuter. Under 

Learning Study två förändrade vi strukturen på lektionen så att väntan eliminerades i största 

möjliga mån.  

      Efter avslutat förtest genomförde vi lektionen. Först förevisades de olika måtten, eleverna 

uppmanades att läsa vad de olika måtten hette på respektive skaft. På decilitermåttet fanns 

endast dl utskrivet på handtaget medan det på de tre övriga måtten hade hela ordet utskrivet 

och läraren påtalade detta. 

      Vi ville att eleverna skulle göra ett individuellt val av vilket mått som skulle användas. 

Därför demonstrerade vi inte vilket mått som skulle användas, utan eleverna fick endast 

instruktionerna verbalt.  

För övrigt följdes planeringen från Learning Study ett (Bilaga IV). 

     Av fyra tänkta elever deltog två. En var frånvarande och en ville inte delta. 

     Eleverna hade fått måtten uppritade i verklig storlek på ett laminerat papper och 

uppmanades att lägga respektive mått på de uppritade måtten (se bild 2). 

     Läraren kopplade de olika måtten till olika användningsområden. Kryddmåttet kopplades 

till starka kryddor, att man tar lite av det. Teskedsmåttet kopplades till en tesked, att den 

används till att röra i te/kaffekoppen. Matskedsmåttet kopplades till en vanlig matsked, att vi 

äter med den. En tesked och matsked visades i samband med detta. Decilitermåttet kopplades 

till att det är ett mått som används när man tar ganska mycket av något.  

     De två eleverna stod på sin plats och gjorde sin egen pannkakssmet. Tillredningen av 

smeten gick till så att läraren uppmanade eleverna utan att visa att ta en deciliter mjölk, en 

deciliter mjöl och så vidare tills alla måtten hade använts och de hade en färdig smet. Tanken 

med detta moment var att eleverna självständigt skulle läsa på måtten och ta rätt mått. 

Lektionen hade vid detta tillfälle pågått i knappt 30 minuter och eleverna fick 10 minuters 

rast.  

     När rasten var slut genomfördes eftertestet. Eleverna stod bredvid varandra och 

genomförde testet samtidigt. 

     Därefter fick eleverna steka pannkakor och äta upp dem.  
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     Fyra veckor senare genomförde vi fördröjt eftertest. Till skillnad från Learning Study ett 

genomfördes det testet individuellt. Eleverna fick skopa vatten med de respektive måtten på 

samma sätt som vid för- och eftertest. Alla resultaten protokollfördes enligt testprotokoll 

(Bilaga III). 

     När eleverna gjorde pannkassmeten efter Learning Study-lektionen tog båda eleverna rätt 

mått enligt muntlig instruktion. Eleverna utförde både för- och eftertest när de stod bredvid 

varandra och det kan betyda att deras fokus inte var riktat endast på testet. De kunde dessutom 

kika på grannen. Det kan också vara så när de stod tillsammans att de tänkte -jag kan inte stå 

här, jag måste vara snabb och duktig och jag skulle ha lärt mig detta. Att de blir pressade av 

den som blir först färdig. Återigen en fördel med att testa dem enskilt. 

     När det gäller gymnasiesärskolan ska man följa individen, detta eftersom man ser lite hur 

de tänker, att de är på gång. Även om det inte blev rätt i eftertestet så var de på gång. Till 

exempel så gör 202 rätt hela tiden under lektionen när hon väljer måtten, men så 

missuppfattade hon eftertestet. 

 

Tabell 3. Resultat Learning Study två, grupp B. 

Elev Förtest Eftertest Fördröjt 

eftertest 

202 3 poäng 2 poäng 2 poäng 

204 1 poäng 4 poäng 4 poäng 

Total 

poäng: 

 

4 poäng 

 

6 poäng 

 

6 poäng 

Maxpoäng på alla tre testerna var fyra poäng. 

 

     202 hade tre rätt på förtestet På eftertestet hade 202 två rätt. Före eftertestet hade vi som 

tidigare nämnts sagt till eleverna att vi inte skulle berätta för dem om de valde rätt eller fel 

mått, utan vi skulle säga tack när de var färdiga. När vi sa tack, egentligen till 204 som var 

snabbare, uppfattade 202 vårt tack som att nu var hon också klar och la ned måttet hon hade i 

handen. Under de två första uppmaningarna vid eftertestet agerade eleven som att hon var 

färdig när vi sa tack. När den tredje uppmaningen uttalades greppade hon väldigt snabbt 

måttet och läste även på skaftet för att hinna innan vi sa tack. Den snabba proceduren 

upprepades på fjärde och sista uppmaningen. De två sista måtten hade eleven rätt på. 

     På det fördröjda eftertestet visade eleven att hon kunde två av de fyra måtten. Vid första 

uppmaningen att visa matskeden sa eleven - nu måste man läsa på skaften. Att eleven fick 

endast två rätt trots insikten om att läsa på skaften kan ha berott på okoncentration, då hon 

under eftertestet var helt uppslukad av en annan händelse hon hade varit med om. Vi skulle ha 

låtit henne berätta färdigt om händelsen först innan det fördröjda testet. Det kan ha påverkat 

hennes resultat.  

     204 hade ett rätt på förtestet. Under eftertestet hade eleven alla fyra måtten rätt. På 

uppmaning greppade hon snabbt måtten utan att behöva läsa på skaften. Teskedsmåttet som 

var det sista måttet, höll eleven redan i handen innan uppmaningen kom. Hon hade en 

slutledningsförmåga att förstå att alla fyra måtten skulle användas en gång i testet. 

     Vid det fördröjda eftertestet hade eleven alla fyra rätt. Hon visade att hon kunde måtten. 

204 lärde sig under lektionen att läsa på skaften och att känna igen de olika måttens storlek. 

Det som gjorde att hon lyckades är som vi ser det, att hon förstod instruktionerna under 

lärtillfället. 

 

4.4 Resultat Learning Study tre, grupp C 
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Följande är de förändringar vi gjorde från Learning Study två till Learning Study tre.  

Förtestet utfördes individuellt. Detta för att begränsa yttre stimuli för eleverna och att eleverna 

därmed uppnådde så stort fokus som möjligt på uppgiften. Till lektionen ändrade vi mallen så 

att skoporna på måtten kom ovanför varandra. I övrigt följdes planeringen som i Learning 

Study två. 

 

 
Bild 3. Skoporna är placerade i fallande ordning. 

 

     Bilden visade simultanitet, en helhet och samtidigt en del. Det vill säga att eleverna såg 

olikheterna i skopornas storlek samtidigt. Den kritiska aspekten var därmed förutom att läsa 

på skaften att man nu även urskilde skillnaderna på skopornas storlek. 

     Eftertestet genomfördes också individuellt. 

     De fyra eleverna från grupp C deltog alla samt en elev från grupp B som hade varit 

frånvarande under sin Learning Study.  

     I direkt anslutning till förtestet genomfördes lektionen. Först förevisades de olika måtten, 

eleverna uppmanades att läsa vad de olika måtten hette på respektive skaft. På decilitermåttet 

fanns endast dl utskrivet på handtaget medan det på de tre övriga måtten hade hela ordet 

utskrivet och läraren påtalade detta. 

     Läraren som ledde lektionen visade var på måttet det gick att läsa vilket mått det var. 

Läraren visade och pratade om att det som skiljer måtten åt är att skoporna är olika i storlek.  

Eleverna hade fått måtten uppritade i verklig storlek på ett laminerat papper och uppmanades 

att lägga respektive mått på de uppritade måtten. Den här gången var måtten placerade lodrätt 

med decilitermåttet överst och kryddmåttet underst. 

     Läraren kopplade de olika måtten till olika användningsområden. Kryddmåttet kopplades 

till starka kryddor, att man tar lite av det. Teskedsmåttet kopplades till en tesked, att den 

används till att röra i te- kaffekoppen. Matskedsmåttet kopplades till en vanlig matsked, att vi 

äter med en sådan. En tesked och matsked visades i samband med detta. 

      Decilitermåttet kopplades till att det är ett mått som används när man tar ganska mycket 

av något.  

      De fem eleverna stod på sin plats och gjorde sin egen pannkakssmet. Tillredningen av 

smeten gick till så att läraren uppmanade utan att visa eleverna att ta en deciliter mjölk, en 

deciliter mjöl och så vidare tills alla måtten hade använts och de hade en färdig smet. Tanken 

med detta moment var att eleverna självständigt skulle läsa på måtten och ta rätt mått. 
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Lektionen, utan förtesten inräknade, hade vid detta tillfälle pågått i cirka 20 minuter och 

eleverna fick 10 minuters rast.  

     När rasten var slut genomfördes ett eftertest. Även eftertestet genomfördes individuellt i ett 

klassrum. Därefter fick eleverna steka pannkakor och äta upp dem.  

     Fyra veckor senare genomförde vi fördröjt eftertest. Det genomfördes individuellt i ett 

vanligt klassrum. Av fem gruppdeltagare var fyra närvarande. Den frånvarande eleven 

genomförde det fördröjda eftertestet ytterligare två veckor senare. Eleverna fick skopa vatten 

med de respektive måtten på samma sätt som vid för- och eftertest. Resultaten protokollfördes 

enligt testprotokoll (Bilaga III). 

 

Tabell 4. Resultat Learning Study tre, grupp C. 

Elev Förtest Eftertest Fördröjt 

eftertest 

301 2 poäng 4 poäng 4 poäng 

302 4 poäng 4 poäng 4 poäng 

303 4 poäng 2 poäng 4 poäng 

304 2 poäng 4 poäng 4 poäng 

306 2 poäng 4 poäng 4 poäng 

Total 

poäng: 

 

14 poäng 

 

18 poäng 

 

20 poäng 

Maxpoäng på alla tre testerna var fyra poäng. 

 

     301 hade två rätt på förtestet men fyra på eftertestet. Det var uppenbart att han lärde sig 

under lektionen att man skulle läsa på de respektive måtten vilka de var. Även på det 

fördröjda eftertestet hade han alla rätt. Han läste på samtliga skaft innan han gjorde sina val. 

     302 hade alla fyra rätt både vid förtest och vid eftertest. Hon visade därmed att hon redan 

kunde måtten.  På det fördröjda eftertestet hade eleven fortfarande fyra rätt. Dock uppstod en 

viss tveksamhet när hon skulle välja decilitermåttet. Hon nuddade först vid teskedsmåttet, 

men valde sedan det rätta decilitermåttet och försäkrade sig om att det var ett korrekt val 

genom att läsa på dess skaft. När det uppstod en tveksamhet använde hon sig alltså av 

strategin att läsa på skaftet, så om hon lärde sig något under lektionen var det just det.  

     303 hade fyra rätt på förtestet men endast två rätt på eftertestet och under testet hamnade 

fokus både på artister, hans glasögon och på genomförandet av testet. Denna okoncentration 

tillsammans med att han före lektionen blev sittandes på golvet en lång stund kan ha gjort 

honom trött och kan vara en möjlig orsak till att hans försämrade resultat på eftertestet. På det 

fördröjda eftertestet lyckades han och hade alla fyra rätt. 

     304 hade två rätt på förtestet och alla rätt på eftertestet. Hon hade också alla rätt på det 

fördröjda eftertestet Vi kunde inte avgöra huruvida hon läste på skaften eller inte. Vi drar den 

slutsatsen att hon lärt sig se skillnad på de olika måtten genom att endast titta på dem. 

     306 hade två rätt på förtestet. På eftertestet visade hon att hon kunde alla fyra måtten. Hon 

läste på skaftet när hon valde matskedsmåttet. Vid de tre övriga var det svårt att avgöra om 

hon läste på skaften eller ej. Under det fördröjda eftertestet hade hon fyra rätt. Hon hade ett 

stort motstånd till att bli filmad och därför skyler hon sitt ansikte med sitt hår. På grund av 

detta kan vi inte avgöra om hon läste på måtten. Dock la vi märke till att hon förde upp måtten 

långsamt och höll ytterst på skaften så hon kan ha hunnit läsa. 306 kan ha lärt sig att läsa på 

skaften men lika gärna lärt sig skilja på måtten under lektionen. 
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     Sammanfattningsvis noterade vi att grupp A försämrade det gemensamma resultatet över 

studiens gång med två poäng. Grupp B förbättrade det gemensamma resultatet med två poäng 

och grupp C förbättrade sina resultat med sex poäng.  

     Skillnaden mellan för- och fördröjt eftertestför grupp C visade elevernas lärande och att de 

lärt sig se skillnad på de olika måtten. 

 

    

5. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 

5.1 Sammanfattning 

Vi har fått reda på hur elevernas förkunskaper ser ut kring måttsatsen genom att genomföra ett 

konkret test i frågan. Vi har också funnit att Learning Study är en fungerande modell för att 

lära eleverna använda måttsatsen. Genom att främst finna ut de kritiska aspekterna att läsa på 

de olika måttens skaft och skopornas storlek har vi kunnat variera hur lärandeobjektet har 

presenterats. Resultaten förbättrades under studiens gång och på det fördröjda eftertestet som 

grupp C genomförde hade man 100 procent rätt. 

 

5.2 Diskussion 

Det fanns några elever som försämrade sina resultat under studiens gång. Vi ställde oss 

naturligtvis frågan vad det kan berott på. Det finns säkert flera förklaringar till detta men en 

kan vara att när vi arbetar med elever med utvecklingsstörning behöver vi anpassa kraven vi 

ställer på dem i mycket stor utsträckning. Dagsformen kan enligt vår erfarenhet spela en stor 

roll för vad man förmådde att prestera just den dagen. Det fanns elever som var trötta, ledsna 

eller som inte orkade med hela lektionen och detta påverkade vad de förmådde prestera.  

     Vygotskij (1934) relaterade olika funktioner till varandra, exempelvis uppmärksamhet, 

minne och perception. Han menade vidare att människor har såväl färdigheter som 

kompetenser som är inlärda och befästa. Om människan ska kunna lära sig något nytt bör det 

ligga inom ramen för vad han benämnde som ”den närmaste zonen för utveckling”. 

    Hejlskov Elvén (2009) har illustrerat det med följande bild: 
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Bild 4. Kravanpassning för flertalet människor (sid. 101). 

 

     Hejlskov Elvén (2009) menar att krav ska ställas inom den svarta ringen eller inom den 

vita ringen om det finns stöd. Modellen ovan illustrerar hur det kan fungera för flertalet av oss 

människor.  

 

  
Bild 5. Kravanpassning för människor med utvecklingsstörning (sid. 102). 

 

     Hejlskov Elvén (2009) menar vidare att cirklarna ändrar utseende när det gäller personer 

med utvecklingsstörning och ser ut som ovan. Man har färdigheter och kompetenser som alla 

andra men förmågan att ta emot stöd är begränsat. Krav kan alltså ställas inom den svarta 

zonen eller inom den lilla vita zonen precis utanför. 
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Bild 6. Kravanpassning när det är en bra dag (sid. 102). 

 

     Är det en bra dag, man har till exempel vaknat på gott humör och ätit en bra frukost då kan 

cirkeln se ut som ovan. Vad man kan är det samma som det som presenteras i bild 5 men 

möjligheterna till att ta emot stöd har ökat enligt Hejlskov Elvén (2009). 

 

 
Bild 7. Kravanpassning när det är en dålig dag (sid. 103). 

 

     Slutligen är det däremot en dålig dag då till exempel taxin var försenad på morgonen eller 

favorittröjan ligger i tvättkorgen kan det se ut som ovan. Den svarta zonen har blivit mindre 

och den vita zonen är borta. Man kan inte ta emot stöd alls och kompetenser och färdigheter 

har minskat.  

     I vår studie har det deltagit elever med olika förutsättningar. Man kan tänka sig att 

vuxenlivet kommer att te sig på olika sätt för dem beroende på om man är lindrigt eller 
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måttligt utvecklingsstörd. Oavsett vilken grad av utvecklingsstörning man har är det viktigt att 

eleverna får känslan av att ha kontroll över sitt eget liv. På 1960-talet myntades det ett 

begrepp i USA, empowerment Cech (2001). Begreppet har sitt ursprung i latinets ”potere” 

vilket betyder att vara förmögen att kunna handla. Genom att lägga till ”-ment” till 

ordstammen empower blir begreppet något som tillhör eller utmärker en grupp, det vill säga 

något man har menar Forsberg och Hall Lord (1994). 

     Vi som utfört denna studie ser begreppet som viktigt i vårt arbete med elever på 

gymnasiesärskolan och vi har en tro på att människor kan skapa sig ett eget liv. Vissa behöver 

lite mer hjälp än vad andra gör och troligt är att flertalet av eleverna tillhör den första 

gruppen. I begreppet empowerment ligger också, ett viktigt påpekande, att se på människan 

som ett subjekt. När eleverna upplever att de klarar av att utföra arbetsuppgiften som 

presenteras för dem stärks deras tro sig själv och sin förmåga.  

     Genom att utveckla modellen Learning Study i vårt arbete som blivande specialpedagoger 

kan vi bidra till att elevernas lärande ökar. Genom att lärandet ökar, torde även elevernas 

uppfattning om vad de själva kan klara av förbättras. I en handledande eller i en utvecklande 

roll som specialpedagog på en skola finns det goda möjligheter att Learning Study kan bli en 

verkfull och väl implementerad modell.  

     Lo, Pong och Chik (2005) visade genom sina 29 undersökningar att ökningen av lärande 

för de elever som tillhörde den svagaste gruppen var störst. Utifrån dessa resultat såg man 

optimistiskt på att i framtiden kunna tillgodose behoven hos de svagare individerna.  Deras 

studier är inte specifikt utförd på elever med utvecklingsstörning. Våra resultat kan inte 

jämföras med Lo, Pong och Chiks resultat eftersom vi enbart koncentrerat oss på elever i den 

svagaste gruppen. Det vi såg var att det i det tredje tillfället, med grupp C, skedde störst 

förändradring mellan för- och eftertest, de lärde sig mest av de tre grupperna i studien. 

Resultatet visar också, med upp C, att vi blivit skickligare på att möta elevernas förståelse och 

kunnat utveckla den bättre och bättre utifrån den kunskap vi byggt upp mellan och med hjälp 

av lektionerna.  

     Elever med utvecklingsstörning behöver öva på ett moment på olika sätt enligt 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2010). Genom att använda sig av Learning Study, där 

variationsteorin är utgångspunkten kan vi som pedagogen utveckla vårt lärande om hur 

eleverna lär bli bättre. När vi urskiljer de kritiska aspekterna i ett lärandeobjekt, varierar dem 

och sätter dem i ett sammanhang ger vi eleverna goda möjligheter till ökad kunskap. Vi drar 

den slutsatsen från resultatet på vår studie. 

     Elever med utvecklingsstörning behöver också mer tid på sig för att lära något nytt och de 

behöver öva många gånger och får på det sättet bättre chans till reflektion. Därför bör en 

Learning Study på gymnasiesärskolan innehålla fler lektioner per grupp. Fler lektioner skulle 

innebära att man kan vänta längre på elevernas process, och det kan ge ett annat resultat. Att 

mäta små förändringar, att eleverna är på väg mot kunskapen skulle man också kunna mäta i 

en Learning Study. Som fortsatt forskning föreslår vi att man genomför en Learning Study 

med fler lärtillfällen i samma grupp. 

     Vi har försökt att sätta måttsatsen i en helhet, att den används till att mäta med när du ska 

göra pannkakssmet. Marton och Tsui (2003) menar att där en del elever inte ser sambanden 

mellan olika delar i en presentation har andra elever förmåga att se helheten. Att helheten 

måste gå före delarna i lärande situationer menar också Marton och Booth (2000). Det kan vi tolka 

som att lärandet för en elev i behov av särskilt stöd, enligt variationsteorin, måste utgå från en 

begriplig helhet för eleven. Med andra ord behöver de specialpedagogiska insatserna framstå som en 

del i en begriplig helhet för eleven.  Antonovsky menade att världen måste vara hanterbar, 

begriplig och meningsfull för att människor ska må bra. 

Göransson (1999) säger att om man får träna och använda sina kunskaper i flera miljöer och i 

naturliga situationer ökar elevers delaktighet. Genom att göra det kan vi dra slutsatsen att 
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elevernas kunskaper ökade. Nu ökade förvisso inte kunskapen hos alla elever men det har vi 

kopplat till yttre faktorer som både går och inte går att påverka. 

     Resultaten blev bättre under studiens gång för att hamna på 100 procent rätt när grupp C 

genomförde sitt fördröjda eftertest. Vi har redan tidigare nämnt flera orsaker som vi anser det 

kan vara resultat av. Ytterligare en faktor som vi varierade var att vi under Learning Study två 

och tre kopplade matskeds- och teskedsmåttet till riktiga teskedar och matskedar och deras 

användningsområden. Vi valde att inte göra den kopplingen under Learning Study ett 

eftersom vi tänkte att det skulle bli för mycket för eleverna att hålla i huvudet. Vi hade 

planerat att göra den men beslöt i sista stund oss för att utesluta momentet. Med facit i hand 

kan det tyckas vara ett felaktigt beslut. Jakobsson och Nilsson (2011) säger att för de elever 

som tänker i mer konkreta termer är det extra viktigt att undervisningen inte enbart sker i 

miljöer som är för få eller för tillrättalagda. Med detta i åtanke kan man säga att vi tillskrev 

eleverna mindre förmågor än vad de i verkligheten hade! 

      Denna Learning Study som vi genomförde gav resultat för gymnasiesärskolans elever. 

Men eftersom detta är den första som vi genomför, har vi inga referensramar på hur en 

Learning Study är upplagd och därför har vi svårt för att sätta fingret på en specifik skillnad. 

Vi tror att vi gjorde den i ett långsammare tempo än om vi till exempel hade gjort den på 

gymnasieskolan.  

     Vår uppfattning är att det inte går att komma ifrån att elevernas dagsform påverkar hur 

deras skoldag blir. Vissa elever går relativt lätt att avleda medan andra får låsningar som sitter 

i en hel dag. Utifrån dessa perspektiv menar vi att hänsyn måste tas i en Learning Study på 

gymnasiesärskolan.   

     När det gäller gymnasiesärskolan kan man inte räkna med de kortsiktiga förändringarna 

utan det måste få ta tid. Det kan också ta längre tid att förvänta sig resultat jämfört med 

gymnasieskolan.  Man bör dessutom vara lyhörd för hur eleverna tänker eftersom det vi alla 

tänker på olika sätt.  

     Ett resultat av samarbetet blev att lärarna utvecklades i sitt sätt att prata om 

undervisningen. Genom att genomföra en Learning Study, gavs tillfälle till att pröva olika sätt 

att behandla lärandeobjektet och genom elevresultaten kunde slutsatser om mer eller mindre 

framgångsrika sätt dras. Om detta fungerar skulle det till stor del underlätta kommunikationen 

lärare emellan. På sikt skulle det kanske till och med kunna ge lärare likvärdig syn på vad 

lärande är. Vi funderar vidare på att ett resultat av detta förhoppningsvis skulle bli att eleverna 

ser en större meningsfullhet i det som sker i skolan. 

     Vi anser att det är möjligt för lärare att förändra sina samtal kring lektionsinnehållet med 

hjälp Learning Study. Att utgå ifrån elevernas förkunskaper är en grundläggande idé som 

kanske för en del pedagoger skulle ändra synen på sin dagliga verksamhet. 

Vi ser fördelar i att om ett helt kollegium arbetar utifrån metoden kan i slutändan elevernas 

lärande öka.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Vi har i denna studie använt oss av metoden Learning Study som modell, vilken har 

variationsteorin som utgångspunkt. Metoden har i studien visat sig framgångsrik när det gäller 

att få svar på våra frågeställningar. I en Learning Study ligger fokus alltid på undervisningens 

innehåll och elevens förståelse av det som ska läras. Vår studie undersökte om Learning Study 

är en modell som kan utveckla kunskap om lärande för elever med utvecklingsstörning att lära 

sig skilja mellan de olika måtten i en måttsats.  

     Learning Study innefattar en återkopplingsmekanism, där elevernas resultat i första 

lektionen gav möjligheter till förändringar som vi genom analys bedömde hur de föll ut och 

sedan infogade som utgångspunkt för nästa lektionsplanering. Denna cykliska process 

genomförde vi tre gånger i tre olika elevgrupper under studiens gång. 
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     Resultaten visar att elevernas lärande i att lära sig de olika måtten förbättrades under 

studiens gång. Vi fann att Learning Study är en modell som kan lära elever med 

utvecklingstörning att skilja på de olika måtten i en måttsats.                

     Lektionerna och testerna videofilmades och vi har tillsamman med vår handledare och 

forskare vid Kristianstads Högskola tittat på videoinspelningarna och diskuterat hur 

undervisningen kunde utvecklas när det gällde elevernas förmåga att lära sig fyra mått ur 

måttsatsen. Tillsammans har vi försökt se vilka svårigheter eleverna kan ha när det gäller att 

se skillnad på de olika måttens storlek och de kritiska aspekter som vi behövde synliggöra för 

eleverna framkom. Genom metoden fick vi syn på de kritiska aspekterna som vi förändrade 

under processen. Den första aspekten vi förändrade var att byta ut måttsatsen som använts i 

undervisningen. Från att ha varit i olika färg, där färgen på de olika måtten representerade 

vilket mått eleven skulle använda, bytte vi till en vit måttsats. Vi benämnde vad måtten hette 

istället för att som tidigare också koppla ihop vad de hette tillsammans med olika färger. Vi 

kopplade de olika måtten till verkliga föremål och styrde eleverna att läsa vad måtten hette på 

respektive skaft och att lära sig hur de skiljer i storlek.  

     Det som också ska lyftas är att, när man tittar på videofilmerna från lektionerna, kan få syn 

på att små saker som kan ha stor betydelse för elevernas lärande. Det har studerats i tidigare 

Learning Study- studier med elever utanför personkretsen för särskolan. Marton och Tsui 

(2004) menar att de elever som gynnas mest, när lärandeobjektet blir tydligt och strukturerat 

och man får reda på de små mikroprocesserna som man inte är medveten om annars, är de 

elever som har störst problem med lärandeobjektet. 

     Vi ville också få svar på frågan hur Learning Study kan anpassas för att användas i 

gymnasiesärskolan. Vi har funnit att vi uppnår resultat utan att förändra metoden. Dock har vi 

funderingar på hur man kan anpassa modellen för gymnasiesärkolans elever som vi beskriver 

i kapitlet 5.2.  

 

5.4 Tillämpning 

I vårt framtida yrke som specialpedagoger på gymnasiesärskolan ser vi en viktig uppgift att 

fokusera mer på kunskap hos elever med utvecklingsstörning. Att arbeta med denna elevgrupp 

är ibland en svår uppgift och att få kunskap och redskap för att hitta bra vägar till deras 

lärande är en utmaning.  

     Vi har använt Learning Study som modell för att lära eleverna att använda måttsatsen och 

vårt resultat visade att modellen är en användbar väg in till elevernas lärande. Genom att 

arbeta utifrån Learning Study ger vi oss pedagoger möjligheter att mäta de faktiska kunskaper 

som eleverna skaffar sig. Vi ger också oss pedagoger ett bra incitament att öka vårt samarbete 

kring eleverna, detta eftersom modellen är konkret och har en del givna ramar att förhålla sig 

till. Med tanke på att varje lektion videoinspelas och därefter granskas i samarbete med 

kolleger får vi samtidigt ett bra instrument för att utvärdera vår undervisning.  

 
5.5 Fortsatt forskning 

Det har inte tidigare gjorts någon Learning Study med elever med utvecklingsstörning och där 

ett specifikt lärandeobjekt har varit det som var i fokus. Vi valde att lära elever med 

utvecklingsstörning att använda måttsatsen. Det finns en mängd kunskap att lära vår 

elevgrupp och för att ge några exempel kan det vara klockan, pengar eller att lära sig åka buss 

på egen hand.  

Frågor som skulle kunna beforskas vidare är: 

 

- Hur skulle resultatet bli av en Learning Study om varje elevgrupp gavs möjlighet till 

mer än ett lärtillfälle? 
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- Hur mycket skulle lärandet öka för elever med måttlig utvecklingsstörning om en 

Learning Study utformades endast för dem? Skulle lärandet öka? 

 

 

6. SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna studie är att studera på vilket sätt Learning Study kan användas i 

gymnasiesärskolan. De frågor som studien avser att belysa är: 

 

 Är Learning Study är en modell som kan utveckla kunskap om lärande för elever med 

utvecklingsstörning att lära sig skilja mellan de olika måtten i en måttsats?  

 Vilka är de kritiska aspekter som behöver synliggöras för att eleverna ska utveckla 

kunskap om måttsatsen? 

 På vilket sätt kan modellen Learning Study utformas för att användas i 

gymnasiesärskolan? 

 

     Variationsteorin är ett teoretiskt ramverk för Learning Study. Variationsteorin baseras på 

att lärande kräver variation. Lärandet blir möjligt i planerad undervisning då de kritiska 

aspekterna uppmärksammas. Enligt teorin är det genom dessa kritiska aspekters variation som 

vi blir medvetna om förändring. Och när vi upptäcker denna förändring, då lär vi oss. För att 

man ska kunna lära sig är det viktigt att undersöka vilka faktorer som varierar och vilka som 

inte gör det.  

   Variationsteorin baseras på tre olika begrepp.  Begreppen är alla betydelsefulla för att ett 

lärande ska ske enligt variationsteorin. 

          Det första begreppet är urskiljning.  Detta kan innebära att något skiljs ut från sitt 

sammanhang eller att delarna skiljs från helheten. 

Det andra begreppet som variationsteorin omfattar är simultanitet. Det som är en del av 

 något kan samtidigt vara en helhet i sig själv. Samtidigt kan denna helhet vara en del i något 

ännu större. När vi upplever någonting är vi samtidigt medvetna om vad vi känner till i 

förhållande till tidigare erfarenheter. Samtidighet krävs för att vi människor ska kunna 

uppfatta skillnader i aspekterna vi upplever nu i förhållande till de aspekter vi upplevt 

tidigare.  

     Det tredje begreppet är variation. Variation innebär att man upptäcker någonting som 

skiljer sig från det traditionellt gängse. Det teoretiska antagandet är att lärande förutsätter en 

upplevd variation. Med andra ord måste man ha upplevt ett fenomens variation för att förstå 

innebörden, alltså det vi upplever måste skilja sig från tidigare upplevelser.        

     För vår datainsamling valde vi metoden Learning Study och vi sökte stöd för vårt syfte i 

den. Orsaken till val av denna metod var att den öppnade upp ett mönster för variation som 

hjälpte eleverna att lära sig måttsatsen. Learning Study underlättade för eleverna att förstå de 

generella principerna kring användandet av måttsatsen, det vill säga att måtten har olika 

storlek. 

     Vi arbetade med test och videodokumentation eftersom Learning Study är en modell som 

innefattar dessa metoder. 

     Det ingick även i metoden att data samlades in vid flera testtillfällen. En Learning Study 

består av en cyklisk process i flera steg. I processen planerar, reflekterar, utvärderar och 

omprövar man lektionen. Detta för att se vilka möjligheter till lärande lektionen gav.  

Lektionerna utvecklades och förändrades med fokus på innehållet och genomfördes sedan i 

flera elevgrupper.  
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     Följande centrala moment återkommer under studiens gång: 

 

 Förtest av elever 

 Analys av förtest 

 Planering av lektion 

 Genomförande av lektion (som filmas) 

 Eftertest av elever  

 Analys av lektion (via film) och eftertest 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att elevernas lärande i att lära sig måttsatsen 

förbättrades under studiens gång. Studien började med grupp A och avslutades med grupp C. 

Den sistnämnda gruppen är den bästa eftersom det var störst skillnad i poäng mellan förtest 

och eftertest, och på fördröjda eftertestet hade samtliga i gruppen alla fyra måtten rätt.  

     Genom att finna kritiska aspekter i lärandeobjektet och variera dem fann vi att 

kunskaperna om de olika måtten i måttsatsen ökade. De kritiska aspekterna som fokuserades 

var framför allt skopornas storlek och att eleverna läste på skaften. 

     En Learning Study på gymnasiesärskolan kan man anpassa genom att räkna med 

långsiktiga förändringar hos eleverna, det måste få ta tid, då får eleverna bättre chans till 

reflektion. Därför bör en Learning Study på gymnasiesärskolan innehålla fler lektioner per 

grupp. 
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BILAGA 

  
Bilaga I 

December 2011 

Till berörda målsmän och elever                            

 

 

Vi är två lärare (här har vi tagit bort några uppgifter, detta för att säkerställa elevernas 

anonymitet), Lena Olofsson och Monica Midnäs.  

Vi går en vidareutbildning till specialpedagoger. Under kommande vårtermin ska vi skriva 

vårt examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om en undervisningsmetod, Learning 

Study. Tanken är att undersöka om vår undervisning i skolan kan bli bättre.  

Ett led i vårt arbete är att få tillgång till en grupp elever som begåvningsmässigt ligger så lika 

varandra som möjligt. För att få fram denna likvärdighet behöver vi genomföra tester den 20/1 

och den 27/1 2012, testerna som skolpsykolog Namn Namn kommer att genomföra här i 

skolan. Testen tar tio minuter och handlar om hur man sammanfogar synintryck till en helhet. 

Utifrån resultaten på testen kommer några av eleverna delta i det fortsatta arbetet. Vi vill 

undersöka om Learning Study är en metod som kan hjälpa ungdomar med utvecklingsstörning 

att använda måttsatsen. Utifrån vår erfarenhet som lärare i gymnasiesärskolan har vi sett att 

elever med diagnosen utvecklingsstörning har svårt att lära sig måttsatsen när det gäller 

matlagning/bakning. 

Målet med skolgången är att ge förutsättningar för så mycket självständighet i livet som 

möjligt. 

Glädjen i att kunna tillaga en enklare maträtt eller baka en kaka tror vi kan vara mycket 

tillfredsställande för ungdomarna. Därför har vi valt detta innehåll på vårt examensarbete. 
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Deltagandet är frivilligt och bygger på att målsman ger tillstånd till att eleverna deltar. De 

uppgifter som samlas in kommer att behandlas anonymt. Vi hoppas att ni vill ställa upp på 

denna undersökning som är viktig för att ge kunskap om hur vi kan förbättra undervisningen 

för era ungdomar. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag GODKÄNNER  att mitt barn medverkar i testet  

Jag GODKÄNNER INTE att mitt barn deltar i testet  

 

Målsmans underskrift:__________________________________________________ 

 

Elevens namn:________________________________________________________ 

 

 

Återlämnas senast den 20/12  2011 

 

 

Vänliga hälsningar Lena Olofsson och Monica Midnäs 

 

Vid frågor kring testet ring ____________________alt maila namn@stad.se 

 

Vid frågor kring examensarbetet ring Lena tele: eller Monica tele:  

 

 

 

TACK för din medverkan! 

Bilaga II 

 
 

12-02-08 

 

Till berörda målsmän och elever 

 
Nu är eleverna indelade i tre grupper utifrån testet som skolpsykologen utförde och det är 

dags att genomföra vår studie i Learning Study. 

Vår studie kommer att handla om användandet av måttsatsen. 

Undersökningen kommer att genomföras under tre fredagar under den närmaste tiden. 

Vi kommer att använda oss av såväl filmkamera som diktafon. Detta är endast ett hjälpmedel 

för oss i vårt arbete kring dokumentationen och allt material kommer att förstöras efter vi har 

erlagt examen. 

Vi garanterar naturligtvis anonymitet och alla uppgifter om personer kommer att kodas för att 

omöjliggöra identifiering, allt enligt gällande etiska forskningsregler. 

 

Deltagandet är frivilligt och bygger på att målsman/myndig elev ger tillstånd till deltagande. 

Vi hoppas emellertid att ni vill ställa upp på vår studie då vi ser den som en bra möjlighet till 

kompetensutveckling. En kompetensutveckling som därmed kan ge oss kunskap om hur vi 

kan förbättra undervisningen så att eleverna bättre kan förstå vad den syftar till.  

 

På bifogad blankett ber vi er ange på vilket sätt ni ger tillstånd till att vi får göra inspelningar 

då ditt barn är i klassrummet. Materialet som vi samlar in kommer endast vi, vår handledare 

och forskarkolleger till henne vid Kristianstad Högskola att ta del av. 
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Om ni har frågor är ni välkomna att kontakt oss. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Monica Midnäs och Lena Olofsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande för medverkan i forskningsarbete 

 

En Learning Study i användandet av måttsatsen 

 

 

Elevens  namn: ______________________________________________________________ 

 

 

Klass: ______________________________________________________________________ 

 

 

 Jag tillåter att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande. 

 

 Jag TILLÅTER INTE att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande. 

 

 Jag tillåter att ni visar sekvenser från inspelningarna i forskningsändamål. 
 

 Jag TILLÅTER INTE att ni visar sekvenser från inspelningarna i forskningsändamål 

under fällande etiska forskningsregler. 

 

 

 

Målsmans/elevs underskrift: 
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__________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.) 

 

 

Blanketten lämnas till oss senast 2012-02-17 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Monica och Lena 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bilaga III 

 

Testprotokoll 

 

 Förtest Kod: ________ 

 Eftertest Datum: ______ 

 Fördröjt eftertest Grupp: A   

             B    

             C    

 

1. 

Msk Fel  Rätt  

  

 Dl 

 Tsk 

 Krm 

2. 

Dl Fel  Rätt  
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 Msk 

 Krm 

 Tsk 

3. 

Krm Fel  Rätt  

  

 Dl 

 Msk 

 Tsk 

4. 

Tsk Fel  Rätt  

 

 Msk 

 Dl 

 Krm 
 

 

                         _____poäng (av 4) 
 

     Bilaga IV 

 

 

Learning Study ett 

 

1. Förtest 
 

 

Eleverna skulle ta rätt mått utifrån verbal uppfattning och ingen vägledning från lärare gavs. 

 

 ”Ta en dl vatten och häll i den här skålen”. 

 ”Ta en msk vatten och häll i den här skålen”. 

 ”Ta en tsk vatten och häll i den här skålen”. 

 ”Ta ett krm vatten och häll i den här skålen”. 

. 

2. Intervention (lektionstillfälle) -  Vit måttsats 

  

Vi  tillagade pannkakor och använde måttsatsen. 

 

Vi frågade eleverna: 

 ”Hur ska ni veta vilket mått ni ska ta”? 
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 ”Skillnaden mellan tsk och krm”? 

 
 Vi gör skillnad mellan att decilitermåttet är ett stort mått medan de tre övriga måtten är 

mindre. 

 

 
 

 

 Måtten avbildades på papper i naturlig storlek ovanifrån: 

Deciliter                  Matsked 

Tesked  Kryddmått 

 Vi uppmanar eleverna att lägga måtten på bilderna.  

 Vi visar på skaftet var det står vilket mått det är. 

 Vi kopplar – kryddmått till starka kryddor. Litet mått 

          - tesked  till kaffe/te. Litet mått 

          - matsked till soppa. Större mått. 

 

Vi tillredde smeten och stekte pannkakor. 

 

Vi följde upp måttsatsen efteråt: 

”Vi hade två dl mjölk – vilket mått”? 

”Vi hade en dl mjöl – vilket mått”?    

”Vi hade en msk vatten – vilket mått”? 

”Vi hade en tsk socker – vilket mått”? 

”Vi hade ett krm salt – vilket mått”?” 

 

Rast användes till att äta pannkakorna. 

 

 Är msk, tsk och krm 
lika stora? 

 Hur kan man se 
skillnaden? 

 
dl 

msk 
tsk  
krm 

socker salt 
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3.Eftertest  
Testet gick till på samma sätt som förtestet. 

 


