
Laborativ matematiklektion 

Introduktion till volym 
Total tid: ca 60 minuter 

Material: tre uppsättningar med förpackningar i olika storlekar, litermått, decilitermått, vatten, stencil 

och penna.  

Arbetssätt: 

Detta är en laborativ lektion där eleverna ska få arbeta i grupper. Redan innan lektionen har jag ordnat 

borden så att eleverna kommer sitta fyra eller fem tillsammans. Det är min handledare som har gjort 

gruppindelningen eftersom hon känner eleverna bäst. Jag kommer först ha en genomgång med en enkel 

PowerPoint-presentation där jag introducerar eleverna till arbetsområdet volym. Jag kommer att ha fyra 

behållare/förpackningar framför mig och visar hur jag rangordnar dem från vilken som rymmer mest till 

den som rymmer minst.  

Därefter är det grupparbete. Jag delar ut en uppsättning förpackningar till varje grupp och ber dem först 

betrakta förpackningarna och diskutera tillsammans hur mycket dem kan tänkas rymma. En elev utses till 

sekreterare. När de är överens om en hypotes ska sekreteraren fylla i tabellen ”Hur många deciliter 

rymmer förpackningen?” på stencilen. Därefter testar dem hur många deciliter vatten de olika 

förpackningarna faktiskt rymmer och för slutligen in resultatet i tabellen.  

Extrauppgifter:  

Om grupperna hinner färdigt finns ytterligare en tabell ”Hur många liter rymmer förpackningen?” som 

eleverna ska arbeta med på samma sätt som den första tabellen; först gemensam hypotes, därefter 

laboration och slutligen ska de föra in resultatet i tabellen. 

Mål: 
Jag vill att eleverna ska få en uppfattning om arbetsområdet volym och att de lär sig centrala begrepp 
inom området, såsom enhet och rymmer. Jag vill att de förstår sambandet mellan olika enheter men 
främst liter och deciliter eftersom det är det dagens lektion handlar om. Dessutom hoppas jag på att 
eleverna ska göra ett gott samarbete inom grupperna och att de kanske själva kommer fram till att de 
behöver ytterligare en enhet att mäta med, till exempel centiliter.   
 
Hur kopplar jag lektionens innehåll till läroplanens centrala innehåll? 

 Eleverna ska använda och analysera matematiska begrepp och känna till samband mellan 
begrepp. 

 Eleverna ska lära sig att jämföra och uppskatta matematiska storheter. 

 Eleverna ska lära sig att mäta volym. 
 
Hur kontrollerar jag lärandet? 
Utifrån hur eleverna genomför uppgiften kan jag bedöma hur väl eleverna lyssnat på mina instruktioner 
och om de förstår sammanhanget. Under tiden eleverna arbetar kommer jag gå runt bland grupperna 
och betrakta dem och ställa ledande frågor så samtliga elever i de olika grupperna blir involverade. I 
slutet av lektionen har jag en snabb repetition och ber eleverna att berätta vad vi har lärt oss.  



 
 
 
Utfall och reflektion: 
Även om jag inte hade finslipat det jag skulle säga särskilt väl tycker jag att inledningen till lektionen gick 

bra. Jag berättade om min helg då jag besökt den gamla handelsstaden Brugge i nordvästra Belgien. Jag 

hade med mig en souvenir i form av en miniatyrskopa och tänkte högt tillsammans med klassen att 

människorna på den tiden kanske använt just sådana när de skulle mäta upp varor de skulle köpa eller 

sälja. På så sätt ledde jag in eleverna i funderingen varför vi behöver kunskap om volym. Jag tror att 

personliga kopplingar vill intressera eleverna och gör dem nyfikna. Trots att vissa hade svårt att samsas i 

gruppen och att det laborativa grupparbetet blev ganska stökigt och högljutt så var alla elever 

engagerade i uppgiften och verkade tycka det var roligt.  

Jag upplevde att alla tre grupper fungerade okej. En grupp hade särskilt svårt med arbetsfördelningen 

och där försökte jag hjälpa till att styra upp uppgifterna så att de fick någonting gjort och inte bara 

fokuserade på vem som gjorde vad. Om jag hade placerat eleverna litet annorlunda runt bordet kanske 

de skulle ha arbetat snäppet mer fokuserat. Jag undrar också om resultatet blivit annorlunda om det 

varit färre elever i varje grupp? Hade jag genomfört denna lektion i en ”fullstor” klass på 28 elever hade 

jag garanterat försökt ha den i halvklass, om än ännu mindre grupper. Jag bestämde gruppernas 

sekreterare på måfå och precis innan laborationen skulle sättas igång. Det skulle såklart kunna tänkas 

igenom mer men jag tänker att arbetar en ofta med denna typ av lektion där det behövs en 

elevsekreterare är det viktigt att eleverna lär sig att vem som helst kan bli utvald och det gäller att de 

hela tiden ska vara beredda på att de kanske får uppdraget att anteckna under en laboration.  

Jag tror att eleverna behöver träna mer på att ha grupparbete för att utveckla sin förmåga att samarbeta 

och lyssna på varandra. Det är viktigt att kunna föra ett resonemang muntligt till andra. Jag själv behöver 

träna mer på att hålla ihop gruppen även vid praktiskt grupparbete. Jag berättade om lektionen för en 

kollega efteråt och fick tipset att instruera eleverna enskilt, även vid undanplockning när lektionen är 

slut. Istället för att hojta till hela klassen att det är dags att plocka undan så kan jag alltså knacka en elev 

på axeln och be hen att ställa undan materialet och en annan att lägga stencilen på mitt skrivbord, till 

exempel. Det var ett bra tips!  

 

 


