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INNEHÅLL

•Variationsteori som stöd vid planering och 
genomförande av undervisning

•Vinklar

• Skala och likformighet

• Potenser

•Relationen mellan del och helhet i tvådimensionella 
figurer



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

Marton, F. (2014). Necessary conditions of learning

Lo, M. L. (2014). Variationsteori: för bättre undervisning och lärande



VARIATIONSTEORETISKA BEGREPP

❖ Lärandemål 

Det som eleverna efter lektionen/lektionerna 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)



Kontrast (variationsmönster)

• Armarna hängande vid sidan, 

Armarna helt raka

Armarna flängande utåt

• Ha kroppen ”lätt” bakåttlutad

• Ha inga/mycket höga knäuppdrag 

alt. benen sparkas bakåt

Springa på hela foten

kritiska aspekter:

• Pendla med armarna böjda i ca. 90 

grader och rakt fram och bak

• Ha kroppen ”lätt” framåtlutad

• Ha ganska höga knäuppdrag

• Springa på tårna

…

Lärandemål – Kunna springa 30 meter snabbare än före lektionen



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)

Självklart behövs trygghet, frukost, goda relationer, motivation och en massa 
annat, men det räcker inte…

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 

Hur förstår eleverna det idag? 



VINKEL ELLER INTE VINKEL?

Vad gör det till en vinkel? Varför?

Raka vinkelben

Strålar från en punkt

Rotation

Är detta 

en vinkel?

Kontrast

Vad innebär det att förstå detta? 



(KRITISK) ASPEKT - VINKELBENENS LÄNGD

Vilken vinkel är störst?

Maunula, T., Magnusson, J., & Echevarría, C. (2011). Learning study: undervisning gör skillnad



(KRITISK) ASPEKT - VINKELNS MARKERING

Vilken vinkel är störst?



Är detta en vinkel?

(KRITISK) ASPEKT – 360 GRADERS VINKELSUMMA



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)

Svanteson Wester, J. (2014). Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?

Hur kan detta synliggöras i undervisningen? (variationsmönster)



förstora i skala 4:1skala 1:1

Smith, Margret S., Stein, Mary Kay. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik: För att planera och ledamatematiska diskussioner.



VILKA LIKHETER OCH SKILLNADER KAN NI HITTA MELLAN BILDERNA

Kritisk aspekt –

likformig avbildning







3:12:11:1längdskala

9:14:11:1areaskala



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



UPPSTART POTENSER

Vad är….?

a) 32

b) 30

c) 3−1

d) 2 ∙ 23

6 9 27 8 300

−3 − 1 − 9 − 30

0            3

Kass i origianlet när det stod 2!!



27 = 3 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 3 𝑢𝑝𝑝ℎö𝑗𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 3 (9)Elevförslag på tavlan



Linjärt system: 5 + 5 + 5 + 5 +...

Hur förkortar man upprepad addition?

4 • 5

Vilken är ökningen?

+ 5

Vilket tal är mittpunkten?

0



Exponentiellt  system: 5 • 5 • 5 • 5 • ...

Hur förkortar man upprepad multiplikation?

5 
4

Vilken är ökningen?

• 5

Vilket tal är mittpunkten?



5 
4

= 5 • 5 • 5 • 5 = 625 4 
4 
= 256

5 
3 
= 5 • 5 • 5 • 1 = 125 4 

3
= 64

5 
2

= 5 • 5 • 1 • 1 = 25 4 
2

= 16

5 
1

= 5 • 1 • 1 • 1 = 5 4 
1

= 4

5 
0

= 1 • 1 • 1 • 1 = 4 
0  

= 

5 
-1

= 1/5 4 
-1

= 1/4

5 
-2

= 1/25 4 
-2

=1/16

Vilket tal är mittpunkten i detta system?



75 % 100 %

Ett annat exempel på undervisning baserad på elevernas uppfattningar



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  i studien 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

6 elever av 38 ritar en tårtbit 

Förtest/diagnos



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



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

kontrast

generalisera



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



E1: Delarna måste vara lika stora och det är de inte i den vänstra figuren

E2: … men bitarna är lika långa. 

L: Hur menar du kan du förklara och visa…?

[eleven går fram till tavlan]

E2: Strecket där uppe [pekar på det övre strecket i den vänstra figuren] är delat i lika långa 

bitar.

E3: Men för att det ska vara en fjärdedel måste bitarna ta lika mycket plats.

E4: Om man lägger bitarna ovanpå varandra ser man att de inte är lika stora men det funkar 

i den andra [den högra figuren]. 

L: Du har helt rätt i att strecket är delat i lika långa delar men när det är ytor som jämförs 

måste ytorna vara lika stora

Ny kritisk aspekt framträder: skilja på en-dimensionella och två 

dimensionella aspekter

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



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

• Urskilja en fjärdedel av andra helheter, t ex  

Kritisk aspekt: att summan av alla delars yta 

motsvarar hela ytan 





 

     
 
 

 

  

Undervisningsmoment C

Kritisk aspekt att bortse ifrån:  att en specifik symbol för 

delning inte representerar en andel



Färglägg en fjärdedel av figurens yta

– ännu en kritisk aspekt att bortse ifrån

Kritisk aspekt att bortse ifrån: att det hela, omkretsen är en 
del eller att en del ligger dold bakom andra delar

. En elev uttrycker ”jag vet inte riktigt men jag tänker att de kunde uppfattat strecket 

runt om som en del också”. En annan elev fyller i med att halvcirkeln kanske kan ses 

som en del och att det i den finns tre delar vilket ger fyra delar totalt. 

Undervisningsmoment D



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

• Urskilja två tredjedelar o, s, v

Undervisningsmoment D



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.

5 av eleverna ger på eftertest fortsatt uttryck för att uppfatta 

en specifik symbol som  representant för en andel



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

Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2009). The teaching gap: Best ideas 

from the world's teachers for improving education in the 

classroom. 



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 



Hitta en tredjedel

En tredjedel av 
vadå…???

• Hörn
• Sidor
• Yta
• Små prickar
• Stora prickar
• …



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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