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Presentation 

•Arbetat på fem mycket olika skolor i Göteborg sedan 1994: 

Påvelundsskolan, Lövgärdesskolan, Öjersjö, Fenestra

centrum, Pedagogen (GU), Stadsparksskolan

•Har drivit skolutveckling på tre av skolorna (sen 2003). 

Olika behov på olika skolor. 

•Kursledare i de ämnesdidaktiska matematikkurserna på 

Pedagogen (GU)

•Forskarutbildad, vilket går att utnyttja om nu skolan ska 

vila på vetenskaplig grund.

•



1. Vi fokuserar på olika aspekter av vår omvärld. Vilka aspekter 
som fokuseras avgör hur vi uppfattar fenomenet/ 
lärandeobjektet.

2. Vi urskiljer aspekter som varierar mot en invariant bakgrund

3. Vi lär oss genom att se skillnader inte genom att se likheter.

Variationsteoretiska grundantagande

Variationsteori



VARIATIONSTEORETISKA BEGREPP

❖ Lärandemål 

Det som eleverna efter lektionen förväntas kunna

❖ Lärandeobjekt

Det som eleverna behöver lära sig för att kunna

❖ Kritiska aspekter (utgör tillsammans LO)

a) Skillnaden mellan hur eleven uppfattar och hur vi vill att de ska 
uppfatta innehållet efter undervisning

b) Kvalitativa skillnader mellan uppfattningar

❖ Variationsmönster

Vad som tydligast möjliggör urskiljning av de kritiska aspekterna 
(kontrast och generalisering)

JOAKIM MAGNUSSON



Kontrast (variationsmönster)kritiska aspekter:

Lärandemål – Kunna springa 30 meter snabbare än före lektionen

Visas mer under 

föreläsning
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ETT INNEHÅLLSPERSPEKTIV: FYRA BÄRANDE FRÅGOR 
ATT BEAKTA NÄR UNDERVISNING PLANERAS

Vad innebär det att förstå detta? (ämnesteori)

Hur förstår eleverna det idag? (elevuppfattningar)

Vad behöver de lära sig? (kritiska aspekter)

Hur kan detta synliggöras i undervisningen? (variationsmönster)

Lärandeobjekt



Vilken vinkel är störst av d och e ?

a b c

d e

Markera alla vinklar i a, b, och c 

Lärandemål: Förstå vad en vinkel är och kunna avgöra dess storlek 



VINKEL ELLER INTE VINKEL?

Är detta 

en vinkel?

Visas mer under 

föreläsning



(KRITISK) ASPEKT - VINKELBENENS LÄNGD

Vilken vinkel är störst?

Visas mer under 

föreläsning



(KRITISK) ASPEKT - VINKELNS MARKERING

Vilken vinkel är störst?

Visas mer under 

föreläsning



Är detta en vinkel?

Visas mer under 

föreläsning



3600



3600



förstora i skala 4:1skala 1:1

A B C D E F

Om att leta efter kritiska aspekter
Vad innebär det att förstå detta? (ämnesteori)
Hur förstår eleverna det idag? (elevuppfattningar)
Vad behöver de lära sig? (kritiska aspekter)
Hur kan detta synliggöras i undervisningen? (variationsmönster)

Visas mer under 

föreläsning



förstora i skala 4:1skala 1:1

Visas mer under 

föreläsning



VILKA LIKHETER OCH SKILLNADER KAN NI HITTA 
MELLAN BILDERNA

Visas mer under 

föreläsning



Gör en avbildning av cirkeln i skala 4:1. Förklara hur du resonerar.

Visas mer under 

föreläsning



3:12:11:1längdskala

9:14:11:1areaskala

Visas mer under 

föreläsning



75 % 100 %

Visas mer under 
föreläsning



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandemål

Exempel på undervisning baserad på elevernas uppfattningar



Lärandemål

• Kunna urskilja relationen mellan del och helhet i tvådimensionella figurer.

(de tvådimensionella figurerna  var oregelbundna  och inte  av sådan karaktär som 
eleverna tidigare arbetat med)

Studien finns beskriven i: Magnusson, Joakim. (2017). Att urskilja, särskilja och bortse från aspekter: Om hur elevsvar bidrar till 
förståelsen av bråk som andel av en yta. I Carlgren, I (red.), Undervisningsutvecklande forskning – exemplet learning study (s.109 – 122). 
Lund: Gleerups



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandemål



Måla en fjärdedel av figurens yta

Förtest/diagnos

Visas mer under 
föreläsning



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandemål



Klass 1: Variationsmönster – kontrast urskilja att en 
ytas delar måste vara lika stora

kontrast

generalisera

Visas mer under 
föreläsning



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandemål



Undervisningsmoment A – urskilja att en ytas delar måste 
vara lika stora

Visas mer under 
föreläsning



• Urskilja att delarna måste vara lika stora med andra delar, t ex en tredjedel, 
femtedel o,s,v. 

• Urskilja två tredjedelar o, s, v

Analys av lektionen visade att vi gick för snabbt framåt.

Till lektion två bestämdes att vi skulle generalisera mer med en fjärdedel av 
andra oregelbundna figurer innan eleverna fick arbeta med andra andelar (tex 
1/3 och 3/5)

Klass 1: Undervisningsmoment B 



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandemål



Klass 2: Undervisningsmoment A (samma som i klass 1) 

Visas mer under 
föreläsning



Klass 2: Undervisningsmoment B
Generalisera - att en ytas delar måste vara lika stora

• Urskilja en fjärdedel av andra helheter, t ex  

Visas mer under 
föreläsning



Visas mer under 
föreläsning



Klass 2: Undervisningsmoment C



Färglägg en fjärdedel av figurens yta

– ännu en kritisk aspekt att bortse ifrån

Klass 2: Undervisningsmoment D

Visas mer under 
föreläsning



• Urskilja att delarna måste vara lika stora med andra delar, t ex en 
tredjedel, femtedel o,s,v. 

• Urskilja två tredjedelar o, s, v

Klass 2: Undervisningsmoment D (samma som i klass 1)



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandeobjekt

Stegen i en Learning study



33 av 38 elever markerar en fjärdedel av figuren korrekt på 
två olika sätt efter lektionen.

Visas mer under 
föreläsning



2. Ta reda på vad eleverna kan och hitta kritiska aspekter

5. Ta reda på vad eleverna lärt sig

6. Analysera elevernas lärande och lektionen. Revidera

3.  Planera lektionen – utifrån mönster av variation

4. Genomför lektionen 

1. Välj ett lärandeobjekt

Stegen i en Learning study



Lärandeobjektet (vad eleverna ska lära sig) i relation till 
kritiska aspekter identifierade under studien

Aspekter nödvändiga att urskilja:
• att delarnas ytor måste vara lika stora
• att summan av alla delars yta motsvarar hela ytan.
Aspekter nödvändiga att särskilja:
• endimensionella aspekter från tvådimensionella aspekter. 
Alternativa aspekter att bortse ifrån:
• att helheten kan variera i form och storlek
• att helheten/omkretsen inte är delar av en yta samt att det inte 
finns delar under markerade delar
• att en specifik symbol för delning inte representerar en andel.



metod uppgift

USA i v

Japan v i



Exempel på bra undervisning

• Innehållsligt gemensamt planerad – inte exempel på en bra lärare 
utan en bra lektion

• Elevernas uppfattningar och ”felsvar” i fokus

• Den gemensamma planeringen fokuserar hur elevernas uppfattningar 
kan utmanas

• Tydligt kopplad till en innehållslig progression – grundad i elevernas 
förkunskaper, nytt lärandemål



Om detta är en tredjedel 
hur ser då en hel ut?

Nytt lärandemål – urskilja det hela med utgångspunkt från delen 

Visas mer under 
föreläsning



1. Matematiken måste fokuseras och förklaras
2. Det måste finnas kognitiva utmaningar (”någonstans mellan skedmatning av 

matematiktuggor och så svåra utmaningar att eleverna förloras till sjöss”)
3. Alla elever ska bidra, vi måste undervisa alla och inte bara ”de duktiga längst fram”
4. Elever måste känna ägande och auktoritet i sitt lärande
5. Läraren måste bjuda in till matematiskt tänkande, använda missuppfattningar och möta 

eleverna där de är.
(Alan H Schoenfeld, 2014)



En dikt som säger mer än 1000 PP-bilder…

Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 
men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så 
hjälper det inte att jag kan mer och vet mer. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng 
och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för 
att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska 
utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa. 

Sören Kierkegaard, 1859
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