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Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som 

arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien 

inriktas mot elever i årskurs 4–6. Teorin som studien bygger på är variationsteorin. Olika 

variationsmönster används med variationsteorin, vilket är ett verktyg för att skapa 

lektionsdesign och analysera lärandet. Det är nödvändigt för elever att upptäcka skillnader 

innan likheter kan urskiljas vilket skapas med variationsteorin.  

 

En learning study börjar med att välja ett lärandeobjekt. För att sedan ta reda på elevers 

missuppfattningar om area. Sedan skapas ett preliminärt lärandeobjekt med tillhörande 

kritiska aspekter. Utifrån missuppfattningarna, kritiska aspekter och lärandeobjektet gör 

eleverna ett förtest innan lektionsdesignen skapas för att få reda på om de kritiska 

aspekterna fortfarande existerar. Efter lektionen gör eleverna ett eftertest för att se om 

eleverna har urskilt de kritiska aspekterna och ifall några nya har hittats.  

 

Resultatet från studien visar att sex kritiska aspekter till det specifika lärandeobjektet har 

identifierats. De kritiska aspekterna är urskilja; skillnaden mellan area och omkrets, vad 

areaenhet är, hur areaenheter används i uppskattningar, hur areaenheter används i 

beräkningar, enheten för area och till sist sambandet mellan areaenheter och angivna 

värden. Lärandeobjektet är att elever ska kunna förklara, uppskatta samt beräkna area i 

tvådimensionella figurer genom att använda areaenheter. I en del av lektionsdesignen 

visades olika figurer för att få eleverna att urskilja skillnaden mellan area och omkrets och 

diskutera areaenheter. I den andra delen av lektionsdesignen användes GeoGebra för att 

illustrera hur areaenheter kan uppskattas men också hur de kan beräknas. Slutsatsen enligt 

resultatet i studien är att verksamma lärare bör använda variationsteorin för att elever ska 

få möjlighet att urskilja det som är kritiskt.  

 

Sökord: Area, variationsteorin, learning study, IKT, digitala verktyg, undervisning. 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  Examensarbete för grundlärare 4-6,  

15 hp 

School of Education and Communication Grundlärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6 

Termin 8 

 

 

 

Abstract 
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Area – Education with theory of variation and ICT 

     Number of pages: 40 

The aim of this study is to illustrate the relationship between teaching and knowledge, 

with ICT as a tool, to enable learning about a specific object of learning about area. This 

study concentrates to pupils in grade 4-6. The theory that underlies the study is the theory 

of variation. Different variation patterns are used within the theory of variation, which is 

a tool for designing teaching and analyze learning. It is necessary for the students to 

experience the difference before similarities can be experienced, which is done with 

variation theory. 

A learning study starts with choosing an area content. Afterwards examine the pupils’ 

misconceptions about the area content. Then a tentative object of learning and associated 

critical aspects determine. Within the misconceptions, critical aspects and the object of 

learning the pupils are doing a pre-test before the lesson designs for letting know if the 

critical aspects and the object of learning still exist. After the lesson the pupils are doing 

a post-test to know if the pupils have distinguished the critical aspects and if some knew 

critical aspect have been found.  

The result of the study shows that there are six critical aspects to the specific learning 

object. The critical aspects are distinguish; between area and perimeter, about area unit, 

how area unit uses in estimates, how area unit uses in calculations, the area unit and 

finally the connection between area unit and specified values. The object of learning is, 

pupils should be able to explain, estimate and calculate object of two dimension by using 

area unit.  In one part of the design lesson, different figures were shown to let the pupils 

distinguish between area and perimeter and discuss area unit. In the other part of the 

design lesson GeoGebra were used to illustrate how area can estimates and even how 

area can be calculated.  The conclusion of the result in the study is that teachers should 

use the theory of variation, so pupils get the opportunity to distinguish what is critical.  

Keywords: Area, theory of variation, learning study, ICT, digital tools, education. 
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1 Inledning 

Tidigare verksamhetsförlagd del av utbildningen (VFU) har gett mig insikten att 

undervisning är något av en konst för att elever ska nå lärande av ett specifikt innehåll. 

Även fast en lektion har förflutit precis som jag har tänkt mig, där alla elever har varit 

engagerade i undervisningen, har inte alla elever förstått det som var tänkt att lära. Efter 

min andra VFU ställde jag mig därför frågan, hur kan jag planera och genomföra en lektion 

för att bättre nå elevers lärande?  

Under lärarutbildningens sista år introducerades modellen learning study. Learning study 

är ett strukturerat sätt att utveckla elevers lärande av något specifikt, och genom 

variationsteorin nå elevers lärande och nyfikenhet (Lo, Pong, & Chik, 2005). I Japan har 

metoden använts av lärare under en längre tid för att utveckla elevers lärande vilket gör 

metoden beprövad och därmed vetenskaplig. Enligt skollagen ska utbildningen vara 

beprövad och vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800, 1 kap., 5 §). I tidigare genomförda 

learning studys beskriver lärare att tysta elever vågar dela med sig av sina tankar när lärare 

lyfter fram variationen inom ett ämnesinnehåll istället för att presentera den rätta 

lösningen, som är vanligt inom matematiken. Jag kände direkt att learning study är ett 

strukturerat sätt att planera och genomföra lektioner som även vilar på vetenskaplig grund.  

Under mitt sista år i utbildningen genomförde jag en learning study om begreppet area 

tillsammans med två andra studenter. Under studiens gång såg vi att eleverna lärde sig en 

del, men inte allt och därför blev jag intresserad av att fortsätta studera hur ämnesinnehållet 

kan varieras för att elever ska kunna förstå begreppet area. I kursplanen för ämnet 

matematik står det att elever ska lära sig metoder för att uppskatta och bestämma area 

(Skolverket, 2018). Geometri handlar om att kunna beskriva omvärlden men också om att 

kunna mäta den och därför ska läraren ge elever möjligheter att lära sig area genom att 

mäta, tolka, känna igen och beskriva omvärlden (Skolverket, 2017). Den här studien 

bygger på variationsteorin och kommer att genomföras i årkurs 4. Eftersom tidigare studie 

har visat att elever blir mer motiverade med användning av IKT (Cunska & Savicka 2012) 

kommer bland annat programmet GeoGebra att tillämpas. Användning av IKT i matematik 

kan få elever att nå längre i sitt lärande om läraren vet hur tekniken används (Trigueros, 

Lozano & Sandoval., 2014; Cunska & Savicka, 2012). Därför bör lärare sätta sig in i hur 

teknik kan användas men också när den ska användas för att nå ett större lärande hos elever.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som 

arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien 

inriktas mot elever i årskurs 4–6. Jag vill uppfylla syftet genom att besvara följande frågor: 

 

- Vilka kritiska aspekter finns till det specifika lärandeobjektet area? 

 

- Hur kan kritiska aspekter varieras i undervisningen för att skapa möjligheter för 

elever att utveckla förståelse av begreppet area? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras inledningsvis vad IKT är för något och hur det kan motivera elever 

men också vad lärare behöver tänka på i undervisningen när IKT används. Vidare redogörs 

vilka missuppfattningar som kan finnas hos elever gällande begreppet area.  Likaså 

redogörs för vad som står i styrdokumenten att undervisningen ska innehålla. Förutom det 

kommer variationsteorin att presenteras och hur den kan användas och även vad learning 

study är för något. Slutligen kommer en tidigare genomförd learning study att nämnas 

eftersom det här är en fortsättningsstudie. Förutom det kommer olika effektiva 

variationsmönster att presenteras som kan användas inom undervisning av area.  

3.1 IKT 

IKT är ett begrepp som delvis kommer från ordet IT (Diaz, 2012). IT är en förkortning av 

informationsteknik vilket inkluderar nästan allt inom den digitala tekniken. Några 

exempel på digital teknik är datorer, internet, telefoni, hård- och mjukvara, tv och radio. 

IKT står för information- och kommunikationsteknik där IT ingår men ordet 

kommunikation har tillförts, vilket innebär att IKT är kommunikation som görs möjlig 

med hjälp av informationsteknik. I skolan används olika tekniska hjälpmedel vilka kan 

vara datorer, mobiltelefoner och interaktiva skrivtavlor (Jönsson & Lingefjärd, 2012). En 

interaktiv skrivtavla kan jämföras med en whiteboard, men har en projektor som 

projicerar bilden på en speciell tavla. Den kontrolleras genom att röra vid tavlan eller 

skriva med speciella pennor som ersättning för datormus eller tangentbord (TechLearn, 

u.å.).  

 

I ämnet matematik kan en interaktiv skrivtavla användas när geometriska konstruktioner 

ska tydliggöras. Läraren eller eleven kan styra den interaktiva tavlan genom att ta tag i en 

punkt med fingret på den geometriska figuren och förändra dess utseende (Jönsson & 

Lingefjärd, 2012). När interaktiva skrivtavlor används i undervisningen känner elever sig 

mer delaktig (Biró, 2012; Lennerstad & Olteanu, 2012). Likaså uppstår resonemang och 

även kvalitén på resonemangen lättare vilket ökar motivationen. Dessutom bör lärare 

använda den interaktiva tavlan som det är tänkt och utnyttja de tekniska hjälpmedlen och 

inte bara som en whiteboard (Trigueros et al., 2014).  
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Användandet av IKT har visat sig ha en positiv inverkan på elevers motivation. Elever 

kan påverkas i så stor grad att de utvidgar kunskaperna i matematik till skillnad från om 

traditionella undervisningsmetoder tillämpas (Chandra & Briskey, 2012). Vidare visar 

studier att elever förstår bättre, deras prestation och motivation ökar och lektionerna blir 

mer intressanta om IKT används i undervisningen (Cunska & Savicka 2012). Däremot 

ska lärarens sätt att använda tekniken vara genomtänkt och utnyttja möjligheterna men 

därutöver vara medveten om vilka för- och nackdelar som finns (Cunska & Savicka, 

2012; Diaz, 2012; Trigueros, Lozano & Sandoval, 2014). De nackdelar som kan finnas är 

när eleven gör något annat på datorn istället för det som är tänkt (Lennerstad & Olteanu, 

2012). Likaså kan tekniska problem bli ett hinder när IKT ska användas i undervisningen 

och det som var tänkt att genomföras under lektionen inte längre kan genomföras 

(Chandra & Briskey, 2012; Lennerstad & Olteanu, 2012). Däremot kan attityden hos 

elever förändras till det positiva om de får använda sig av IKT i undervisningen 

(Lennerstad & Olteanu, 2012; Sivakova, Kochoska, Ristevska & Gramatkovski, 2017). 

Enligt Skolforskningsinstitutet (2017), där olika studier har gjorts, visar resultatet att elever 

kan utveckla kunskapen om geometriska objekt med hjälp av IKT. Elever kan urskilja olika 

processer och begrepp, både dynamiskt och visuellt i matematiken när IKT används i 

undervisningen. GeoGebra är en mjukvara som används inom geometrin för modellering, 

demonstrering, utforskande och experimentellt arbete (Žilinskiené & Demirbilek, 2015). 

Programmet kan ta elever utanför klassrummet och synliggöra det som kan vara svårt att 

beskriva utan visualisering. Enligt Žilinskiené och Demirbilek (2015) är lärare inte redo 

att använda GeoGebra som ett verktyg för att själva skapa, utan är mer entusiastiska över 

att tillämpa redan utarbetade visuella programmeringar.    

3.2 Vanliga missuppfattningar om area 

Inom begreppet area finns det många olika missuppfattningar som elever kan ha. En 

missuppfattning är att elever blandar ihop area och omkrets för att de inte ser någon 

skillnad på dem (French, 2014; Huang, 2016; Stephan & Clements, 2003; Tan Sisman & 

Aksu, 2015). Dessutom lär sig många elever att beräkning av area görs med hjälp av olika 

formler som ”basen multiplicerat med höjden” utan att de har fått en förståelse för 

areabegreppet och mätandes idé eller förstå sambandet med area och multiplikation 

(Löwing, 2011; Tan Sisman & Aksu, 2015). Därför måste eleverna ges möjlighet att få 

andra sätt att tänka inom geometrin än att använda sig av formler.  
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French (2004) beskriver att ett bra sätt att introducera area är att använda sig av 

oregelbundna figurer. Några typer av oregelbundna figurer kan vara ett löv eller en sjö 

eftersom mätandets idé måste användas och uppskatta hur många av en mindre enhet det 

går åt för att täcka den stora. Eleverna måste förstå att något ska täckas för att förstå 

begreppet area. Vidare måste elever lära sig att uppskatta oregelbundna objekts yta med 

hjälp av kvadrater, så kallad areaenheter (French, 2004; Löwing & Kilborn, 2001). Om ett 

föremål täcks av ett rutnät för att eleverna lättare ska kunna beräkna area med hjälp av 

areaenheter kan det uppstå problem för en del elever när inte hela areaenheten är helt fylld. 

Det kan leda till att en del elever räknar med de här rutorna som hela och en del räknar inte 

alls med rutorna som är delvis fyllda.  

Andra svårigheter som elever kan ha är att förstå enheten för area (Tan Sisman & Aksu, 

2015). De använder enheter för längd istället för areans enhet och räknar rutorna runt 

figuren när ett rutnät används. När area ska jämföras mellan två figurer när figuren är 

indelad i areaenheter, gissar eleven vilken som är störst istället för att räkna. Ytterligare 

svårigheter är förståelsen att areaenheter är uppbyggda av längdenheter vid användning av 

rutnätet (Stephan & Clements, 2003). De kan också ha missuppfattat att arean inte kan vara 

lika stor i två olika föremål även fast den har en annan omkrets, så kallad areans 

konservation (Stephan & Clements, 2003; Tan Sisman & Aksu, 2015). Därför föreslår Tan 

Sisman och Aksu (2015) att det kan vara av stor vikt i undervisningen att jämföra 

kontraster av omkrets och area för att utmana elevers tänkande, annars blir inlärningen 

ineffektiv. Vidare är en undervisning som utgår från frågor effektiv där opportunity to 

learn (OTL) görs genom att jämföra, visa kontraster, resonera, reflektera och kommunicera 

olika frågor (Stipek, Givvin, Salmon & MacGyvers, 2001).  

3.3 Styrdokument 

För att undervisa om begreppet area är det viktigt att ta del av vad styrdokumenten säger 

om varför och vad eleverna bör kunna inom begreppet area. I kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2017) beskrivs att geometri betyder att eleven ska kunna beskriva, känna igen, 

tolka och mäta sin omvärld med hjälp av samma mätredskap, till exempel en pinne, papper 

eller en penna. På det sättet ska eleven utveckla förståelsen för mätning. Ordet geometri 

kommer från jordmätningar när olika gränser mellan åkermark skulle fördelas men likaså 

för att inrätta konstbevattning. Förutom det har geometrin en etisk betydelse som kan 

erfaras i byggnader, konstverk och naturen. För att kunna beräkna area behöver eleven 
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samtidigt börja med konkreta former och dess egenskaper men också relationer för att 

sedermera skifta till objekts egenskaper men även deras relationer. Elever ska förutom det 

få utveckla sin förståelse för matematiken genom digitala verktyg för att kunna dra 

slutsatser och undersöka olika geometriska begrepp. Digitala verktyg kan på liknande sätt 

visualisera och konkretisera för att underlätta lärande i matematik (Skolverket, 2017).  

I kursplanen i ämnet matematik står det därutöver att elever ska ges förutsättningar för att 

kunna ta beslut i vardagslivets och samhällets olika valsituationer (Skolverket, 2018). 

Likaså ska elever utveckla ett intresse för matematiken och känna att de behärskar 

matematik i olika sammanhang. I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det beskrivet 

att undervisningen ska behandla olika ”[…] metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas” (Skolverket, 2018). 

Ett av skolans uppdrag är att förbereda elever för att verka och leva i samhället.  

3.4 Variationsteori 

Vid inlärning är det betydelsefullt att elever lär sig matematik med förståelse (Lampert, 

1990). Därför är det inte tillräckligt att elever lär sig olika formler och procedurer om inte 

förståelsen för matematik har skapats. Därför är undervisningen planerad och genomförd 

ur ett variationsteoretiskt perspektiv och inte efter slumpmässigt utvalda variationsmönster 

för att lärande ska kunna ske på ett förväntat sätt (Watson & Mason, 2006). 

Den teorin som ligger till grund för studien är variationsteorin. Inom variationsteorin 

används olika variationsmönster vilket är ett verktyg för att utforma undervisning och 

undersöka lärande. Det är nödvändigt att elever erfara skillnader innan likheter kan erfaras 

vilket görs med variationsteorin (Marton, 2015; Runesson, 2006). För att elever ska kunna 

urskilja de kritiska aspekterna måste olika variationer visas. Därför är begrepp som, variant 

och invariant, nyckeln i lektionsdesignen (Lo & Marton, 2012). Det innebär att läraren 

måste variera de aspekterna i innehållet och inte bara visa vad något är för att en urskiljning 

ska kunna ske utan även visa vad det inte är. 

Variationsmönster av vad som är variant, det som varierar, och vad som är invariant, det 

som inte varierar, är ett medvetet sätt att planera undervisning. Det görs genom att 

reflektera hur olika aspekter inom ett ämnesinnehåll kan variera (Marton, 2015). De olika 

variationsmönster som undervisningen bygger på ska få delar vara varianta, medan de 
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andra delarna ska vara invarianta. På det sättet ska elever kunna urskilja vad som är variant 

genom att de andra delarna hamnar i medvetandets förgrund, som är invariant. Ett exempel 

kan vara om elever ska få syn på vad en triangel är för något. Först visas tre likbenta 

trianglar som är olika stora men har samma färg och form.  

 

Figur 1: Tre likbenta trianglar (P. Mårtensson, personlig kommunikation, 24 september, 2018). 

Färg, form och antal hörn på trianglarna är invarianta medan storleken är variant. Sedan 

visas tre likadana stora likbenta trianglar som har samma form men har tre olika färger, se 

figur 2.  

 

Figur 2: Tre likbenta trianglar (P. Mårtensson, personlig kommunikation, 24 september, 2018) 

Trianglarnas form och antal hörn är invariant medan färgen på trianglarna är variant men 

det är fortfarande trianglar. På det här strukturerade sättet får elever möjlighet att få syn på 

vad som kännetecknar en triangel. För mycket variation leder till svårigheter att urskilja 

något specifikt och därför får inte för mycket variera vid samma tillfälle. Om en elev inte 

har tillägnat sig kunskap inom ämnet har eleven ännu inte urskilt de aspekter som är 

väsentliga att urskilja (Marton, 2015). Det kan dessutom vara bra att visa en triangel ihop 

med en rektangel där färg är invariant medan antal hörn är variant för att visa att en triangel 

har tre hörn.  

För att veta vilka variationsmönster som ska skapas måste ett lärandeobjekt skapas vilket 

innehåller både direkt objekt och indirekt objekt (Marton, 2015). Ett lärandeobjekt är ett 

centralt begrepp inom variationsteorin och är inte ett mål för undervisningen. Mål är 

allmänt för elever i en specifik ålder och är konstant, medan lärandeobjekt väljs beroende 

på elevgruppen och utvecklas under en learning study. Inom variationsteorin finns även 

kritiska aspekter vilka är de som elever måste urskilja för att förstå ett visst ämnesinnehåll. 

De kritiska aspekterna är dynamiska och ändras hela tiden (Pang & Ki, 2016). Om en elev 
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och en lärare urskiljer olika aspekter är det viktigt att ta reda på vad som skiljer dem åt och 

det är de aspekterna som blir de kritiska aspekterna.  

Andra variationsmönster är separation och den kan varieras genom att visa en kontrast, 

generalisering eller fusion (Lo & Marton, 2012). Separation betyder att en kritisk aspekt 

ska separeras från lärandeobjektet medan de andra är konstanta. Exempelvis kan ordet tänd 

separeras genom att använda ordet ihop med ordet lampa. En tänd lampa måste varieras 

med en släckt lampa medan lampan är konstant och inte har förändrats. För att kunna se 

vad något är behövs det visas vad det inte är vilket är en kontrast. Ordet generalisering kan 

beskrivas genom att generalisera ordet tänd. Det kan göras genom att en lampa fortfarande 

är tänd men har olika ljusstyrkor. När flera kritiska aspekter varierar samtidigt benämns 

det fusion vilket menas att det är flera olika aspekter som samtidigt varierar. Det kan göras 

genom att olika ljusstyrkor och olika lampor varieras vid samma tillfälle för att kunna 

urskilja de kritiska aspekterna. 

3.5 Learning study 

Learning studys är studier som används för att utveckla elevers lärande och lärares lärande 

om elevens lärande (Lo et al., 2005). I en learning study väljs först ett innehållsligt område. 

Därefter undersöks vilka kända missuppfattningar elever kan ha. Efter det bestäms ett 

preliminärt lärandeobjekt och tillhörande kritiska aspekter. De kritiska aspekterna bygger 

först på en generalisering för att sedan kunna differentiera för att förstå de kritiska 

skillnader i vad som varierar (Lundgren, 2014). Utifrån de kända missuppfattningarna, 

kritiska aspekterna och lärandeobjektet görs ett förtest som eleverna ska genomföra innan 

undervisningen. Det görs för att få reda på om de kritiska aspekterna och lärandeobjektet 

fortfarande gäller inom kunskapsområdet (Lo et al., 2005). Utifrån förtestet designas en 

lektion. Lektionen genomförs och utvärderas för att sedan analyseras och revideras. Den 

reviderade lektionen genomförs. Efter det görs ett eftertest och till sist sammanställs 

resultaten och de rapporteras. Processen som sker är iterativ, det vill säga upprepning, och 

känns igen via upprepning som en cyklisk modell. Den cykliska modellen som learning 

study använder har avbildats, se figur 3. 
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Figur 3: Figuren ovan är en cyklisk modell där lektionsdesign – genomförande – analys är en bearbetning 

görs upprepade gånger (Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg &Magnusson, 2012). 

Det finns en viktig tanke med learning study och det är att finns en betydelsefull 

Opportunity To Learn (OTL) vilket betyder, elevers likvärda möjligheter att lära. OTL är 

enligt ett traditionellt synsätt där alla elever som har exponerats för samma innehåll under 

en lektion har haft tillfälle att lära, det vill säga att lagra information. Men enligt 

sociokulturellt perspektiv behöver elever olika representationsformer och förutom det 

samspel med andra för att kunna ta till sig innehållet i en lektion (Gee, 2008) 

Learning study är en kollektiv process där lärare lär sig om sina elevers lärande 

tillsammans (Lo et al., 2005). Det är även en systematisk prövning där samma lektion 

revideras flera gånger. I en learning study är undervisningens innehåll alltid i fokus och att 

eleven ska förstå det som är tänkt att lära. En viktig del i undervisning, ur elevens 

perspektiv, är inte att finna rätt svar på en fråga som läraren ställer utan det är tillägnandet 

av kunskapen som är målet (Lampert, 1990). Många gånger vill läraren att eleverna ska 

svara rätt på frågor som ställs i klassrummet och tänker inte på att det tilltänkta problemet 

ska behandlas. 

På hemsidan för didaktik och pedagogik (Kullberg, Dippe, Hansson, Magnusson, 

Häggström, Bergqvist & Holmqvist Olander, u.å.) finns tidigare genomförda learning 

studys och lesson studys samlade. I de genomförda learning studys har reflektioner 

sammanställts som kan vara bra att ha kunskap om inför en learning study. Den första 

reflektionen är att det kan vara svårt att formulera ett avgränsat lärandeobjekt. Den andra 

är att läraren måste vara förberedd och veta vad som ska göras i varje del av 

undervisningen. Den tredje är att testerna ska vara enkla för att lättare kunna analysera dem 

utifrån de uppfattningar eleverna har och inte bara antal poäng. Den sista är att förtestet 

ska vara tydligt av vad som varierar och vad som är konstant. 
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3.6 En tidigare genomförd learning study om area 

Under den sista matematikkursen i lärarutbildningen genomförde jag tillsammans med två 

andra studerande på Jönköping University en learning study om area i en klass i årskurs 5 

där 21 elever deltog. Vi genomförde två cykler, vilket innebar att vi designade en lektion, 

genomförde den och sedan reviderade den för att till sist genomföra den reviderade 

lektionen. Vi utformade ett lärandeobjekt vilket var att Eleverna ska kunna jämföra och 

beräkna area i tvådimensionella figurer med hjälp av areaenheter, med tillhörande 

kritiska aspekter. Efter den sista cykeln, reviderades de kritiska aspekterna igen. Vi kom 

fram till följande kritiska aspekter: 

1. Urskilja skillnaden mellan area och omkrets 

2. Urskilja vad areaenhet är 

3. Urskilja hur areaenheter används i uppskattningar 

4. Urskilja hur areaenheter används i beräkningar 

Utifrån studien såg vi att eleverna hade svårigheter att förstå vad areaenheter var för något. 

Eleverna ville helst bara beräkna eftersom de inte förstod areaenheternas betydelse. Det 

kan bero på att klassen redan höll på med att beräkna area med deras ordinarie lärare vilket 

gjorde att de redan hade fastnat i ”basen multiplicerat med höjden”. Detta ledde fram till 

att vi ändrade lärandeobjektet till Elever ska kunna förklara, uppskatta samt beräkna area 

i tvådimensionella figurer genom att använda areaenheter. För att eleven skulle kunna 

urskilja skillnaden mellan area och omkrets tror vi de mest effektiva delarna var när 

eleverna fick se olika geometriska figurer som var både oregelbundna, regelbundna. 

Därutöver fanns det också figurer som inte hade någon ”ifylld” färg för att förstå att alla 

figurer innehåller area. 

Den andra, tredje och fjärde kritiska aspekten som var att urskilja vad areaenhet är, 

urskilja hur areaenheter används i uppskattningar, urskilja hur areaenheter används i 

beräkningar behandlades i delar av undervisningen på liknande sätt. Det var effektivt att 

lägga ett rutnät över en figur för att kunna urskilja vad area är och även uppskatta och 

beräkna areaenheter. Men även när de praktiskt fick använda händerna genom att lägga 

areaenheter i olika geometriska figurer eftersom en del elever vill lägga areaenheter som 

en ”pyramid” och inte följa rutnätet. Däremot visade det sig på eftertestet att några 

fortfarande räknade ”basen multiplicerat med höjden” när endast areaenheter skulle 
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beräknas eller uppskattas vilket kan vara svårt vid oregelbundna figurer. Likaså framkom 

det att elever gärna fastnar i rutnät och ritar in rutnätet på figurer som endast har angivna 

värden. Förutom det delar de in figuren felaktigt när de delar in den i antalet areaenheter. 

Variationsmönster skapades därutöver med en multiplikationsruta där vi visade att 9 x 5 

kan beräknas 9+9+9+9+9 eller 5+5+5+5+5+5+5+5+5. Den kändes framgångsrik men var 

svår att visa visuellt för eleverna.  
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4 Metod 

I det här kapitlet kommer den valda metoden att beskrivas och det urval som har gjorts 

samt genomförandet av studien. Likaså kommer de forskningsetiska aspekterna att 

redovisas. Den undersökningsmetod som har valts är learning study. Det här är en 

fortsättningsstudie som jag har utgått från och sedan genomfört cykel 3 och 4. Dessutom 

kommer det även redovisas hur jag samlade in data i lektion 3 och 4. 

4.1 Urval 

Studien genomfördes i två kommunala mellanstadieklasser i år 4. På skolan går det ungefär 

250 elever. I den ena klassen var det 21 elever och i den andra klassen var det 22 elever. 

För valet av kommun var närhetsprincipen gällande (Bryman, 2011). Samtal etablerades 

med rektorn på skolan och eftersom stort intresse för learning study fanns bestämdes det 

att studien skulle genomföras där. Ett krav för att studien skulle genomföras på skolan var 

att de klasser som studien skulle äga rum i inte tidigare hade undervisats om begreppet 

area. Dessutom behövdes en interaktiv skrivtavla finnas i klassrummet. Genom samtal med 

rektorn på skolan skapades kontakt med undervisande lärare på skolan och tider för 

genomförande fastställdes. I studiens resultat presenteras endast de elever som har deltagit 

på både förtest, lektion och eftertest för att få ett mer rättvisande resultat.    

4.2 Genomförande 

Det lärandeobjekt som användes var samma som avslutades i cykel 2 vilket var: Eleverna 

ska kunna förklara, uppskatta samt beräkna area i tvådimensionella figurer genom att 

använda areaenheter samt standardiserade måttenheter. 

De kritiska aspekterna som var min utgångspunkt från tidigare studie var: 

1. Urskilja skillnaden mellan area och omkrets 

2. Urskilja vad areaenhet är 

3. Urskilja hur areaenheter används i uppskattningar 

4. Urskilja hur areaenheter används i beräkningar 

Dessa kritiska aspekter var även med i denna studie. Som jag tidigare nämnt är det här en 

fortsättningsstudie från en tidigare genomförd learning study där cykel 1 och 2 
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genomfördes. I den här learning study fortsätter studien med cykel 3 och 4. Lektionerna 

kommer därför att benämnas lektion 3 och 4. Utifrån de framkomna kritiska aspekterna 

användes samma förtest som den tidigare studien med några få justeringar, se bilaga 2. 

Lektion 3 och 4 spelades in på en iPad där kameran var riktad mot mig vilket gjorde att 

bara de elever som kom fram till tavlan kom med på filmen. Däremot kom ljudet från alla 

elevers röster med på filmen. 

Förtestet genomfördes i båda klasserna samma dag. Jag berättade inledningsvis för 

eleverna vem jag var och hur hela studien skulle gå till. Förutom det berättade jag också 

att om någon elev inte förstod någon fråga var det viktigt att de räckte upp handen för att 

få den förklarad för sig. Vidare förklarades att testet skulle kontrollera vad de hade för 

kunskaper om area och inte om de förstod frågorna. Det gjordes för att få reda på vad jag 

skulle undervisa om. 

Efter förtestet skapades en lektionsdesign. Eftersom tidigare studier har visat att IKT kan 

motivera men också ge elever en större förståelse inom matematiken (Lennerstad & 

Olteanu, 2012; Sivakova et al., 2017) eftersöktes hur area kan undervisas digitalt. Genom 

tidigare kurs i lärarutbildningen har programmet GeoGebra testats på. Jag insåg att det är 

ett bra verktyg som passar för att designa uppgifter där aspekter av innehållet kan varieras 

enligt variationsteoretiska aspekter för att möjliggöra lärandet. Därför föll det naturliga 

valet på att använda programmet och kontakt med Yushmanova, som föreläste på 

Jönköping University togs (S. Yoshmanova, personlig kommunikation, 15 februari, 2019). 

Det visade det sig att Yoshmanova hade en bra visualisering om hur area kan beräknas i 

rader eller kolumner i en rektangel. Tyvärr hade hon ingen visualisering av oregelbundna 

figurer. Därför hänvisade hon mig till Christersson (M. Christersson, personlig 

kommunikation, 1 april, 2019). Christersson blev inspirerad av min fråga och gjorde helt 

enkelt en visualisering i GeoGebra där oregelbundna figurers area kunde beräknas och 

uppskattas med hjälp av areaenheter. 

En lektion skapades utifrån den tidigare genomförda learning studyn, cykel 1 och 2, med 

några få justeringar. Cykel 1 och 2 genomfördes till största del med hjälp av en 

PowerPoint-presentation där bilder på olika medvetna variationsmönster ihop med frågor 

skulle få eleverna att få syn på de kritiska aspekterna. Den här studiens lektionsdesign 

baserades likaså på liknande presentation. De stora justeringarna som gjordes var att lägga 

till att beräkna oregelbundna figurer i programmet GeoGebra. I programmet GeoGebra kan 
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areaenheternas storlek lätt justeras för att öka elevernas medvetenhet om areaenheter vilket 

skedde ihop med en interaktiv skrivtavla. Det lades även till hur area kan beräknas med 

hjälp av multiplikation där eleven kan räkna rader eller kolumner istället för varje 

areaenhet för sig vilket också synliggjordes med hjälp av GeoGebra. Dessutom lades en 

större vikt vid att förklara ordet area. 

Lektionernas längd var 50 minuter vardera som också spelades in. Varje elevgrupp 

undervisades en lektion. Efter den första lektionen fick eleverna svara på några frågor på 

ett arbetsblad för att se om de hade urskilt de kritiska aspekterna, se bilaga 3. Därefter 

fördes en diskussion med klassläraren som var med på lektionen om vad som saknades 

eller behövde varieras mer. Diskussionen resulterade i att det enda som behövde 

synliggöras mer var att beräkna area utan rutnät. Elever fastnar gärna i att räkna area som 

areaenheter i form av ett rutnät och inte går vidare till att räkna multiplikation. 

De lektioner som genomförts har i princip varit identiska med samma variationsmönster. 

Därför kommer de att behandlas som en enhet och inte jämföras i resultatet. Lektionerna 

har valts att genomföras i två klasser för att samla in mer data från elever. Analysen av 

arbetsbladen genomfördes på samma sätt som förtestet. Utifrån analysen skapades en ny 

lektion. Eftersom det kunde konstateras att eleverna behövde se ett nytt variationsmönster 

för att förstå att rutnätet bara är ett sätt att förstå area, skapades det ett sådant 

variationsmönster. Dessutom analyserades delar av den första videofilmen för att se vilka 

frågor eleverna ställde och hur jag svarade på dem men även hur tydlig jag var när de olika 

variationsmönstren visades. Den andra lektionen filmades likaså och båda filmerna har 

bitvis analyserats flera gånger. Efter båda lektionernas genomförande gjorde eleverna ett 

eftertest vilket var i princip samma som förtestet.  

4.3 Analys 

Testerna, men också de inspelade lektionerna, analyserades var för sig. Förtestet 

avidentifierades och resultatet analyserades utifrån min egen kompetens som snart 

nybliven lärare. Alla svar fördes först in i ett Excel-dokument där de som hade svarat rätt 

markerades med en etta och de som hade svarat fel markerades med en nolla. Detta gjordes 

för att lättare kunna analysera hur många rätt eleverna totalt hade. Även essäfrågornas svar 

skrevs in och färgkodades utifrån liknande svar. Det gjordes för att få reda på vad som var 

kritiskt och om eleverna hade urskilt de kritiska aspekterna som fanns eller om någon mer 
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hade tillkommit. Utifrån bearbetningen av elevernas svar skapades lektionsdesignen. Den 

lektionen användes i learning study cykel 3, lektion 3. 

För att veta om eleverna hade lyckats urskilja de kritiska aspekterna fick eleverna efter 

lektion 3 svara på några frågor på ett arbetsblad, se bilaga 3. Arbetsbladet analyserades 

utifrån variationsteoretiska principer om vad som kan vara kritiskt för eleverna (Marton, 

2015). Enligt Bryman (2011) är det intressant att därutöver veta vad elever ställer för frågor 

men också hur frågorna ställs. Speciellt intressanta är de frågor som elever svarar på efter 

att ett visst variationsmönster har visats. Några av elevernas frågor transkriberades av mig. 

Vid transkriberingen har ibland markeringen (…) använts. Det betyder att det är tyst eller 

att läraren eller eleven tvekar. Även markeringar som [ ] har använts där det skrivs ut vad 

som händer i klassrummet.  

Lektion 4 fullföljdes och därefter genomfördes ett eftertest. Den ena klassen gjorde 

eftertestet två dagar efter lektion 3 medan den andra klassen fick göra eftertestet direkt 

efter lektion 4. Analysen av eftertestet gjordes på liknande sätt som förtestet för att först se 

hur många rätt alla elever hade på varje uppgift vilka fördes in i Excel-dokumentet. Sedan 

började analysen av hur eleven hade svarat på essäfrågorna, vad som var kritiskt och om 

eleverna har urskilt de kritiska aspekterna som fanns eller om någon mer hade tillkommit. 

De elever som hade svarat felaktigt på frågorna markerades med olika färger i Excel-

dokumentet för att lättare få en överblick över resultatet. Likaså analyserades filmen på 

samma sätt som beskrivits ovan.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska aspekterna har tagits hänsyn till i den här forskningen. De etiska 

principerna gällande för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är fyra olika delar 

(Vetenskapsrådet, 2012). Den första är informationskravet där forskaren informerar de 

berörda om syftet med undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och möjligheten 

att avstå finns när som helst under forskningens genomförande. Dessutom ska de olika 

moment som ska ingå finnas med. I den här studien fick alla elever och deras 

vårdnadshavare ett skriftligt informationsbrev om genomförandet samt att lektionerna 

skulle videofilmas men även beskrivet att deltagande var frivilligt och att de när som helst 

kan säga till att de inte vill vara med (bilaga 1). Den andra är samtyckeskravet där elevernas 

vårdnadshavare ska ge sitt godkännande. Alla elever som var med på lektionen hade gett 
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sitt medgivande genom att skriva på blanketten som deras klasslärare samlade in. Den 

tredje är konfidentialitetskravet där alla som väljer att vara med i studien behandlas 

konfidentiellt. När alla tester gjordes fick eleverna skriva sitt namn överst på alla testerna, 

precis som de brukar göra. Däremot när all data skulle börja analyseras tilldelades varje 

elev ett slumpmässigt nummer. När ett nummer hade tilldelats användes inga namn när 

data skrevs in i datorn. Inga namn presenteras i studien utan endast en siffra på varje elev. 

Filmen på de filmade lektionerna togs också bort efter avslutad studie. Slutligen den fjärde 

etiska aspekten vilken är nyttjandekravet där uppgifterna som har framkommit endast får 

användas för forskningsändamålet. Den här studien kommer endast att användas för 

forskning och inga andra ändamål. Eftersom lektionerna filmades är det extra viktigt att 

tänka på informationsskyddet (Vetenskapsrådet, 2012). Kameran var riktad mot mig 

framme vid katedern vilket gjorde att endast de två elever som var framme vid tavlan, kom 

med på filmen. Däremot kom elevernas namn och röster med på filmen när de fick svara 

eller ställa en fråga.   
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5 Resultat 

I den här delen presenteras hur de kritiska aspekterna har behandlats i undervisningen och 

även vad eleverna uppvisar för resultat från förtest och eftertest.   

5.1 Urskilja skillnaden mellan area och omkrets 

För att elever ska få möjlighet att urskilja den första kritiska aspekten, det vill säga att 

urskilja skillnaden mellan area och omkrets, har olika figurer visats för att synliggöra 

kontrasterna mellan omkrets och area. 

Lektionen tog sin utgångspunkt i att läraren först frågade eleverna om vad omkrets är för 

något. Sedan visades den vänstra figuren i figur 4 och frågade om den har någon omkrets 

och var den finns på figuren. 

 

 

Figur 4: Två oregelbundna figurer. Färgen och formen är invariant medan areans yta är variant.  

Efter det visades den högra figuren i figur 4. Läraren frågade sedan eleverna om den också 

har någon omkrets för att kontrastera mellan den stora och den lilla figuren. Det 

diskuterades om den också har omkrets även fast den är mindre och om omkretsen är större 

eller mindre. Efter det frågade läraren vad area är för något för att skapa en konstrast mellan 

area och omkrets varpå några elever svarade:  

(Utdrag 1, lektion 3.) 

Elev 1:  Man mäter runt med linjal, typ som tavlan då. Då mäter (…) hur 

mycket det är inuti.  

Elev 2:  Man mäter hur mycket plats det finns i den. 

Elev 3:  Näeh, bara att man mäter någonting. I sådana fall omkretsen för att 

(…) ja, omkretsen. 

Elev 4:  Man mäter det som är inuti omkretsen. 

 

I utdrag 1 diskuteras skillnaden mellan area och omkrets och relaterar det till en figur som 

har formen av en rektangel, det vill säga tavlan. Diskussionen visar att eleverna 

förmodligen har urskilt att area är något som finns inuti och inte runt om. När figur 4 

visades svarade en elev att det finns både area och omkrets i båda figurerna men i den stora 
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figuren är det större omkrets och area än i den lilla figuren. Färg och form är invariant och 

storleken på figuren är variant vilket ger möjlighet att urskilja olika storlekar på omkrets 

och area.  De olika stora figurerna ska hjälpa eleverna att se kontrasten mellan area och 

omkrets. Sedan visades figur 5 vilket blev intressant. En del elever trodde inte att den hade 

någon area eftersom den inte var fylld.  

 

 

Figur 5: Figurens storlek och form är invariant medan färgen på area är variant. 

Här kontrasteras genom att visa ett exempel som inte följer mallen ovan eftersom ytan inte 

var ifylld. Genom att storleken och formen på figuren hölls invariant medan ytan var 

variant, gjordes det möjligt att urskilja att area inte behöver synas, area finns ändå enligt 

följande:  

(Utdrag 2, lektion 4) 

Lärare:  Den här då, som inte är ”fylld” med någonting, har den någon area? 

Elev 5:  Näeh 

Lärare:  Vad säger ni andra då? 

Elev 6:  Ja (…) den har väl area. 

Lärare:  Ja, den har en area. Varför tror du det? 

Elev 6:  För att den har en yta (…) 

Läraren:  [pekar på en annan elev som räcker upp handen] Ja. 

Elev: 7:  För att den har en omkrets.  

Läraren:  För att den har en omkrets, precis. Då har den en yta. Den har en 

omkrets som är en bestämd sträcka och innanför en yta som är area.  

Utdrag 2 visar att det ges möjligt att urskilja den kritiska aspekten genom förklararing att 

så fort ett objekt har en omkrets finns en area som är ytan inom ett bestämt område. Vidare 

visades figur 6 för att diskutera om det även finns area och omkrets i rektanglar. 

 

Figur 6: Tre olika rektanglar. 



19 
 

Variationsmönstret utgörs av att färgen är invariant. Medan areans storlek och omkretsens 

längd är variant. I förhållande till figur 4 är formen dessutom variant. Genom den här 

figuren ges eleverna möjlighet att urskilja att area och omkrets likaså finns i figurer som 

är regelbundna men kan vara olika stora. 

De uppgifter i för- och eftertestet som behandlade den här kritiska aspekten var uppgift 2 

och 3., se tabell 1. 

Tabell 1: Antal rätt elevsvar på uppgift 2 och 3 på för- och eftertest. 

 Resultat 
 Antal elever=27 
 Förtest Eftertest 

2. Förklara med ord vad du tror area är. Du får 

gärna rita också. 
0 24 

3. Förklara med ord vad du tror omkrets är. Du 

får gärna rita också. 
14 25 

Eftertestet visar en markant ökning från förtest. 24 av 27 elever kunde förklara vad area är 

efter lektionen till skillnad från förtestet när ingen elev kunde förklara begreppet. 

Dessutom var det en ökning mellan för- och eftertest när eleverna skulle förklara vad 

omkrets är för något. Före lektionen kunde 14 elever förklara vad omkrets är för något 

medan det var 25 elever som kunde förklara vad omkrets är efter lektionen.  

Alla elever under lektion 3 hade urskilt den kritiska aspekten och skrivit korrekt svar på 

frågan i arbetsbladet. Upplevelsen av att det momentet tog för mycket utrymme från resten 

och därför förkortades den delen ner inför lektion 4. Det momentet som ändrades mellan 

lektion 3 och 4 var att eleverna inte fick frågan om omkrets och area finns i klassrummet. 

Men de fick fortfarande se samma variationsmönster i både lektion 3 och 4. 

5.2 Urskilja vad areaenhet är 

För att förklara vad areaenhet är för något visades olika figurer där elever fick diskutera 

hur area kan beräknas i figurerna. Från början fanns inga mått angivna och inte heller något 

rutnät. Den figur som först visades upp var en triangel. En elev kom fram till att vi kunde 

lägga ett rutnät över figuren för att beräkna arean vilket också gjordes. Likaså räknades 

arean ut i figuren. 



20 
 

I nästa skede visades den vänstra figuren i figur 7. Läraren visade hur stor en areaenhet är 

genom att visa den blå kvadraten som finns bredvid bilden.  

 

Figur 7: Två rektanglar som är lika stora men indelade i olika stora areaenheter. 

Sedan fick eleverna räkna ut hur många areaenheter det var i den vänstra figuren, det vill 

säga hur många gånger den lilla areaenheten täcker rektangeln. Eleverna fick dessutom 

förklara hur de tänkte när de räknade ut arean. Någon förklarade att de räknade 3+3+3+3 

medan någon tog 4+4+4. Dessutom diskuterades att 3+3+3+3 och 4+4+4 är samma sak 

som att ta 3 gånger 4 eller 4 gånger 3. I nästa skede visades den högra figuren där läraren 

förklarade att den är lika stor som den andra figuren men att areaenheterna är större. Efter 

att eleverna räknade ut att det var 6 areaenheter i den högra figuren ställde läraren frågan: 

Men det är samma storlek på figuren men inte lika många areaenheter, varför? 

(Utdrag 3, Lektion 4) 

Elev 8:  Eftersom det är (…) varenda. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara 

det. 

Läraren:  Jo men säg, jag tror du är helt på rätt spår. 

Elev 8: Den blåa [eleven pekar på areaenheten till höger om den högra 

figuren] den är större än vad den andra, den var mindre [Eleven pekar 

på areaenheten till höger om den vänstra figuren].  

Lärare: Vad är det man kan tänka på då? Hur är rutorna här då? [Läraren 

pekar på rutnätet på den vänstra figuren]. 

Elev 9: Mindre. 

 

I utdrag 3 gavs det möjligt att urskilja att areaenheter kan vara olika stora även fast det är 

samma storlek på figuren. Variationsmönstret utgörs av att storleken är invariant medan 

storleken på areaenheterna är variant. I den här delen av lektionsdesignen gavs det 

möjlighet att urskilja vad areaenheter är, att de kan vara olika stora och även hur de kan 

beräknas. 

Den kritiska aspekten fanns med i två uppgifter vilka var i uppgift 5 och 6.  
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Tabell 2: Antal rätt elevsvar på uppgift 5 och 6 på för- och eftertest. 

 
Resultat 

Antal elever=27 
 Förtest Eftertest 

5. Kryssa i rätt ruta för vilken figur som har störst area. 

 

8 20 

6. Kryssa i rätt ruta för figuren som har störst area. 

 

13 25 

Resultatet visar att 20 av 27 elever hade svarat rätt på uppgift 5 på eftertestet, vilket är 

mer än en fördubbling från förtestet. I den andra uppgiften var det 25 av 27 elever som 

hade korrekt svar vilket också var en ökning från förtestet. På fråga 7 fick eleverna 

beskriva hur de gjorde när de bestämde vilken av figurerna som hade störst area. De 

flesta eleverna skrev att de räknade eller flyttade om areaenheterna. Däremot var det 

några som skrev att de gissade vilken figur som var störst.  

 

5.3 Urskilja hur areaenheter används i uppskattningar 

För att kunna urskilja den tredje kritiska aspekten började eleverna med att uppskatta 

antalet areaenheter i en oregelbunden figur. I den här delen av lektionsdesignen användes 

bland annat programmet GeoGebra men även urklippta pappersbitar som representerade 

areaenheter.  

Aktiviteten startades på den interaktiva skrivtavlan. Ett stort rutnät visades och läraren 

klickade i några rutor för att skapa en ”blob”.  
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Figur 8: En ”blob” i programmet GeoGebra. Den vänstra och den högra är samma storlek på ”bloben” 

medan det är olika storlek på areaenheterna. 

Den beigemarkerade ”bloben” i den vänstra bilden i figur 8 är den delen där area ska 

beräknas. Läraren visade först den vänstra figuren och frågade eleverna hur många 

areaenheter ”bloben” har, om varje ruta är en areaenhet. En elev räckte upp handen och 

svarade: 

(Utdrag 4, Lektion 3) 

Elev 10:  Ungefär då, en halv plus en halv, det är en. Och sen, jag vet inte om 

det där är en halv eller inte.  

Lärare:   Den? [Läraren pekar på en areaenhet på tavlan] 

Elev 10:  Nej den andra uppe. 

Lärare:  Den? [Läraren pekar på en annan areaenhet på tavlan] 

Elev 10:  Ja 

Lärare:  Ja precis. (…) Man får liksom lägga ihop dom som inte är riktigt hela 

för att det ska bli en areaenhet. Den där är nästan hel, och den är 

nästan hel. Man får bara uppskatta arean. 

Elev 11:  Så man räknar ut area typ hur många hela rutor det är? (…) 

Lärare: Ja, det stämmer.  

I diskussionsutdrag 4 visar eleverna förståelse för att de rutorna som inte är helt ifyllda ska 

läggas ihop för att fylla en ruta och till sist räkna ihop hur många hela rutor det blir totalt. 

Det görs för att få ihop det till den areaenhet som används för att uppskatta arean. Därefter 

visades den högra figuren vilket gav upphov till ett annat varationsmönster. Det förklarades 

att det är samma figur men att areaenheterna är mindre. Areaenheterna räknades även i 

denna figur. Läraren berättade att areaenheter kan vara olika stora och visade skillnaden 

mellan höger och vänster bild. Det viktigaste är att alla rutorna är lika stora i figuren. 

Därutöver förklarades det att i den högra figuren behövs det fler areaenheter för att täcka 

den eftersom de är mindre än i den vänstra figuren. 

Variationsmönstret består av att storleken mellan vänster och höger bild på ”bloben” är 

invariant medan antalet areaenheter är variant. Dessutom är den högra bildens ”blob” hela 

rutor markerade med färgen röd för att visa att dessa rutor räknas som hela medan de andra 

inte riktigt är hela och måste pusslas ihop. Den gröna färgen som är markerad runt ”bloben” 

är en regelbunden figur där alla areaenheter ska beräknas. Här kontrasterades oregelbunden 

figur mot regelbunden. Genom att visa en oregelbunden figur gjordes det möjligt att få syn 

på hur area kan uppskattas genom att pussla ihop de rutor som är delvis färgade till hela. 

Förutom det gjordes det möjligt att urskilja att en figurs areaenheter kan variera i storlek, 
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så länge som varje areaenhet är lika stor vid samma tillfälle, se skillnaden mellan höger 

och vänster figur i figur 8. Det variationsmönstret skapade generalisering om areaenheter. 

För att fortsätta med den kritiska aspekten att uppskatta area, fick eleverna urklippta 

pappersbitar som representerar areaenheter. Eleverna fick i uppgift att ta reda på hur många 

areaenheter deras bänkbok har. De täckte bänkboken med areaenheterna men några elever 

insåg att areaenheterna ”låg utanför” boken och därför inte kunde räknas, se utdrag 5. 

(Utdrag 5, Lektion 4) 

Lärare:  Har ni lyckats täcka er bänkbok med areaenheterna? 

Elev 12:  Nej (…) Jo fast den är utanför. 

Lärare:  Den kan vara utanför, för vad händer då? (…) Vad gör man när 

areaenheterna är lite för stora alltså för det här, hur gör man då? 

Elev 13:  Klippa 

Lärare:  Då ville du klippa. Vad ville du göra? 

Elev 14:  Lägga dom utanför. 

Lärare:  Ja, hur gör man då om man ska räkna hur många areaenheter. Då blir 

de, det där när den inte riktigt är hel. Då får man uppskatta. Så hur 

många areaenheter har er bok?  

Elev 13:  Det är svårt. 

Lärare:  Det är viktigt att alla areaenheter ligger enligt rutnätet och inte ligger 

huller om buller för att kunna uppskatta area.  

Elev 13:  Får man klippa? 

Lärare:  Nej man får inte klippa, vi ska uppskatta area. 

Utdraget från diskussion 5 i klassrummet visade att någon elev ville klippa bort de 

areaenheter som inte helt täckte boken. Några elever hade urskilt att det inte går att klippa 

och därför måste lägga dem utanför för att sedan uppskatta hur många areaenheter deras 

bänkbok hade genom att räkna varannan, var tredje eller var fjärde beroende på hur mycket 

av areaenheterna som låg utanför. Sedan sammanställdes alla bänkböckers area för att 

kontrollera vilken bok som hade störst area. Genom det här variationsmönstret gavs det 

tillfälle att konkret lära sig att uppskatta areaenheter. Den här kritiska aspekten 

behandlades i uppgift 10.  
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Tabell 3: Antal rätt elevsvar på uppgift 10 på för- och eftertest. 

 
Resultat 

Antal elever=27 

 Förtest Eftertest 

10. Uppskatta figurens area med hjälp av rutnätet. 

 

3 16 

Resultatet visar att det var mer än 5 gånger så många som hade svarat rätt på eftertestet än 

på förtestet. Det var 3 elever som inte hade skrivit något svar överhuvudtaget på eftertestet. 

De elever som inte hade skrivit korrekt antal areaenheter som figuren innehöll hade skrivit 

10, 11, 12, 18 och 19 areaenheter på eftertestet vilket inte var inom marginalen. 

5.4 Urskilja hur areaenheter används i beräkningar 

För att eleverna ska få möjlighet att urskilja hur areaenheter används i beräkningar visades 

olika variationsmönster i form av en triangel och en rektangel, se figur 9. 

 

Figur 9: Visar hur areaenheter kan beräknas med hjälp av ett rutnät i både triangel och rektangel. 

I den här lektionssekvensen visades den vänstra bilden i figur 9 först utan rutnät. Eleverna 

fick frågan hur kan area beräknas i triangeln. En elev sade att det är en halv kvadrat eller 

rektangel, vilket läraren bekräftade och tyckte var en mycket bra iakttagelse eftersom det 

var korrekt. En annan elev sade att vi kan lägga på ett rutnät. Rutnätet lades på och läraren 

frågade eleverna hur stor area triangeln har, varpå en elev svarade:  

(Utdrag 6, lektion 3) 

Elev 10:  Eh, 8. 

Läraren:  Hur räknade du då? 

Elev 10:  Jag räknade dom hära hela. 
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Läraren:  [Läraren pekar på de hela areaenheterna i triangeln på tavlan och 

säger] 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen? 

Elev 10: Och sen tog jag två halvor till en. 

Läraren: Då blir det sex och en halv vilket blir 7 [samtidigt som läraren pekar 

på de halva areaenheterna]. Och sedan två halvor till och då blir det 

8. Bra! 

Utdrag 6 visar att eleven har urskilt hur beräkningar kan göras även när inte alla areaenheter 

är helt fyllda utan till hälften. Efter det visades den högra figuren med rutnät och frågade 

hur många areaenheter rektangeln hade. En elev berättade att det var 12 och sade att den 

räknade 3+3+3+3. Det som är invariant är rutnätets storlek men också färgen på de olika 

formerna. Den delen som är variant är formerna och dess area. Genom att visa både en 

triangel och en rektangel gavs det möjlighet för eleverna att utskilja att area kan beräknas 

i trianglar men också i rektanglar. 

Vidare visades olika storlekar på rektanglar genom en visualisering i GeoGebra för att göra 

det möjligt för eleverna att urskilja hur areaenheter beräknas i en rektangel med hjälp av 

rutor men också kolumner och rader.  

 

Figur 10: Visar beräkning av areaenheter på olika sätt i GeoGebra. 

När figur 10 visades räknades rutor, rader och kolumner var för sig för att synliggöra 

övergången till att beräkna area med hjälp av multiplikation. Det variationsmönster som 

visades i den här undervisningssekvensen är sättet att beräkna area. Areaenheter kan 

beräknas en-och-en, rader, kolumner eller med multiplikation vilket gör det möjligt för 

eleverna att urskilja olika strategier för hur area kan beräknas. Dessutom visades 

beräkningen hela tiden till höger om figuren, se figur 10. Det variationsmönster som är 

variant är storleken på figuren, medan areaenheternas storlek är invarianta. 

Nästa variationsmönster som visades var en rektangel som var indelad i areaenheter och 

där sidornas värden fanns angivna. Rektangeln ritades upp på whiteboarden, se den vänstra 

bilden i figur 11. Sedan suddades rutnätet bort och kvar var endast värdena, se den högra 
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bilden i figur 11. Läraren berättade att det är samma indelning av areaenheter men att de 

inte är synliga.  

    

Figur 11: Visar en rektangel där areaenheter och sidornas värden finns utsatta. 

Det som är invariant i figur 11 är storleken på figuren och sidornas längd medan det som 

är variant är areaenheterna. Den här delen gör det möjligt att urskilja betydelsen på sidornas 

längd relaterad till uppritade areaenheter i beräkningar. Eleverna behöver urskilja det här 

steget för att komma vidare och inte fastna i att alltid täcka över ett område med ett rutnät 

för att kunna beräkna area i rektanglar. 

Den här kritiska aspekten behandlades i fyra uppgifter vilka var 4a, 8, 9, 11a och 12.  

Tabell 4: Antal rätt elevsvar på uppgift 4a, 9, 11a och 12 på för- och eftertest. 

 
Resultat 

Antal elever=27 

 Förtest Eftertest 

4a. Vilken figur av A och B har störst area? 

 

6 25 

9. Beräkna figurens area med hjälp av rutnätet. 

 

6 22 

11a. Beräkna figurens area. 

 

2 17 

12. Beräkna figurens area. Visa hur du har räknat. 

 

0 3 
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Resultatet på eftertestet visar att i uppgift 4 a var det 25 av 27 elever som hade urskilt 

vilken figur som hade störst area vilket var en markant ökning från förtestet. I eftertestet 

uppgift 9 hade nästan alla elever urskilt hur areaenheterna adderas när de var halvt ifyllda 

eftersom det var 22 av 27 som hade svarat rätt på uppgiften vilket också var en markant 

ökning. Av de 5 eleverna som inte hade svarat rätt på uppgift 9 i eftertestet hade 3 elever 

svarat 6, 1 elev hade svarat 9 och 1 elev hade inte skrivit någonting. 

Vidare visar tabell 4 på eftertestet i uppgift 11a att 17 av 27 elever har urskilt hur area 

räknas ut med hjälp av multiplikation utan indelade areaenheter vilket var en markant 

ökning. En del elever har räknat ut omkretsen istället medan en del delade felaktigt in 

figuren i areaenheter. Däremot hade ingen elev angett rätt enhet för area som ska vara 

kvadratcentimeter.  

I den sista uppgiften, uppgift 12, när en triangels area skulle beräknas var det 3 elever som 

räknade rätt förutom rätt enhet på eftertestet. Däremot delade totalt 9 elever felaktigt in 

figuren i areaenheter. Dessutom går det att jämföra uppgift 9 och 12 med varandra. Den 

ena triangeln är indelad i areaenheter och har basen och höjden 4 medan i uppgift 12 är 

basen 3 och höjden 4. Några elever har försökt att räkna ut arean i en triangel med hjälp av 

indelning av areaenheter på samma sätt som i uppgift 9. I uppgift 9 gick det på ett enkelt 

sätt att dela in i areaenheter eftersom det var samma värde på både basen och höjden i 

triangeln. Denna uppgift är inte lika lätt att dela in i ett rutnät och därför fungerar inte denna 

strategi i den här uppgiften utan här måste eleven klara av fusion när flera aspekter varieras 

samtidigt.  

5.5 Sammanfattning 

I början av learning studyn, cykel 3 och 4, var lärandeobjektet: Eleverna ska 

kunna förklara, uppskatta samt beräkna area i tvådimensionella figurer genom att 

använda areaenheter samt standardiserade måttenheter. Det omformulerades till 

Eleverna ska kunna förklara, uppskatta samt beräkna area i tvådimensionella 

figurer genom att använda areaenheter. Förändringen gjordes eftersom det blev för stort 

lärandeobjekt och därför togs standardiserade måttenheter bort från lärandeobjektet. De 

kritiska aspekterna är dynamiska vilket gör att de ändras hela tiden vilket gjordes i cykel 

1, 2 och i cykel 4. 
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Resultatet kan sammanfattas enligt följande. Den första kritiska aspekten som är att 

urskilja skillnaden mellan area och omkrets har urskilts av nästan alla elever. Därför kan 

slutsatsen dras att det kan vara effektivt att visa olika figurer som är olika stora, har olika 

form och framförallt inte är ifyllda. Den andra kritiska aspekten som var att, urskilja vad 

areaenhet är, har också många elever urskilt. Även här kan slutsatsen dras att det kan vara 

effektivt att visa figurer som är täckta av ett rutnät. Den tredje kritiska aspekten som var 

att, urskilja hur areaenheter används i uppskattningar var det något färre elever som 

urskilde. Eftersom det var ännu färre som hade urskilt hur areaenheter kan användas i 

uppskattningar kan det vara relevant att anta att ämnesinnehållet bör behandlas på något 

annat sätt för att möjliggöra urskiljning. Den fjärde kritiska aspekten som var att, urskilja 

hur areaenheter används i beräkningar, visade ett spretigt resultat. I uppgift 4a och 9 hade 

nästan alla elever svarat rätt till skillnad från uppgift 11a och 12. Där var det inte lika 

många som hade urskilt den kritiska aspekten när areaenheterna inte var indelade i rutor, 

speciellt inte i uppgift 12, vilket gör att ämnesinnehållet måste bearbetas på ett annat sätt 

för att elever ska kunna urskilja den kritiska aspekten.   
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6 Diskussion 

I den här delen av studien kommer den använda metoden att diskuteras och även styrkor 

och svagheter presenteras. Likaså kommer resultatet att diskuteras i förhållande till arbetets 

syfte och frågeställning för att sedan avlutas med en diskussion om fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

En styrka i studien är att lektionerna filmades vilket jag under analysprocessen har förstått 

var ovärderlig. Delar av filmerna har analyserats vid flera tillfällen för att få syn på om 

eleverna har utskilt de kritiska aspekterna eller om fler har tillkommit i samband med de 

olika variationsmönstren som har visats. Nackdelen med att filma kan vara att eleverna blir 

oroliga och stressade vilket kan leda till att de blir tysta eftersom det kan kännas obekvämt 

vilket kan hämma eleverna. Det var inget som jag upplevde under lektionerna men kan 

ändå ha påverkat studiens resultat. Däremot upptäcktes vid analys av filmerna att jag ibland 

svarar för fort på elevernas frågor och inte låter fler elever svara om de tänker likadant eller 

har en annan åsikt. Lärandet sker även i mötet med elevernas frågor (Gee, 2008; Stipek et 

al., 2001) och förhållningssättet kring elevernas frågor hur en lärare svarar och agerar 

(Lampert, 1990). Dessutom är inte målet med undervisningen att finna rätt svar på frågorna 

som läraren ställer utan målet är tillägnandet av kunskapen. Av de skälen tar jag i 

beaktande att inte svara för fort på frågor i min kommande yrkesroll som lärare för att 

elever ska få mer betänketid och att fler missuppfattningar kan diskuteras i klassen.  

En svaghet i studien är att jag har undervisat en helt ny grupp som jag bara har träffat vid 

några få tillfällen tidigare. Det kanske hade blivit ett annat resultat om den ordinarie läraren 

hade undervisat eleverna. Däremot kan det vara värt att notera att om den ordinarie läraren 

hade undervisat och jag endast hade observerat lektionerna hade läraren varit tvungen att 

fördjupa sig i variationsteorin. Vidare kan det vara värt att fundera över att läraren har en 

större erfarenhet och tidigare har undervisat elever inom området area. Å andra sidan föll 

det naturliga valet på mig för att få en djupare förståelse för lärandeobjektet. Därför var 

det bästa tillvägagångssättet i den här studien att jag undervisade och den ordinarie läraren 

var med i klassrummet för att observera och återkoppla efter lektionen.  

Likaså är förberedelsen inför lektionen när lektionsdesignen skapades väldigt viktig som 

själva genomförande av lektionen eftersom variationsteoretiskt perspektiv inte är 
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slumpmässigt utvalda variationsmönster (Watson & Mason, 2006). Dessutom måste 

läraren vara förberedd och veta vad som ska visas för att varje kritisk aspekt ska 

synliggöras (Kullberg et al., u.å.). Därför skapades hela lektionsdesignen, enligt 

variationsteorin, på en PowerPoint för att ha en bra struktur. Den projicerades på den 

interaktiva tavlan under hela lektionen. Som stöd för läraren användes dessutom GeoGebra 

för att kunna synliggöra de kritiska aspekterna ännu tydligare.  

I uppgiftkonstruktionen av för- och eftertestet visade det sig att flera kritiska aspekter fanns 

med i en och samma uppgift. Men det är först efter en studie som vissheten över vilka 

uppgifter som ska finnas med i ett test visas. Av detta skäl presenteras inte alla uppgifter i 

resultatet eller diskussionen. Resultatet kan dessutom ha påverkats av att den ena klassen 

fick göra eftertestet direkt efter lektionen medan den första klassen fick göra eftertestet två 

dagar efter lektionen. Förmodligen var det lättare för de elever som gjorde eftertestet direkt 

efter lektionen eftersom de inte hann glömma vad som bearbetades under lektionen. 

Däremot kan det vara bra att vänta för att eleverna ska kunna bearbeta kunskaperna innan 

ett test görs. Enligt Skolverket (2011) ska undervisning disponeras för att eleverna ska 

kunna få utrymme till eftertanke och fördjupning. Eftertestet visade att den grupp som 

väntade två dagar på att göra ett eftertest visade ett bättre resultat än den gruppen som 

gjorde testet direkt efter lektionen vilket är en intressant reflektion som jag tar med mig i 

min kommande roll som lärare. Vidare kan min tolkning av den empirisk data påverkat 

resultatet eftersom min förhoppning var att eleverna skulle ha utskilt alla kritiska aspekter. 

Eftersom medvetenheten fanns lades extra vikt vid att kritiskt granska elevernas svar på 

frågorna. Likaså vill jag påstå att eleverna inte lärde sig enbart för att ett visst 

variationsmönster användes i lektionsdesignen. Det är mer en indikation på att olika 

variationsmönster är viktiga för att skapa kontraster mellan olika former för att eleverna 

ska urskilja det som är viktigt.  

Den avgränsning som har gjorts är att lärandeobjektet enbart har genomförts på en lektion. 

Det hade däremot varit intressant att genomföra fler lektioner med samma elever för att få 

dem att urskilja ännu fler kritiska aspekter än de redan har gjort. Vidare har inte resultatet 

från bilaga 3 redovisats i studien utan har mest varit en hjälp för mig inför den 4:de 

lektionsdesignen för att få syn på vad eleverna har urskilt eller inte. 

Dessutom blev jag fast jag i den första lektionsplaneringen, vilket kan leda till att andra 

variationsmönster hade kunnat skapats om en ny planering hade gjorts från grunden. Men 
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däremot förfinades den första lektionsplaneringen efter varje lektion. Förmodligen har det 

sin grund i de första kritiska aspekterna som formulerades inför den första planeringen av 

lektionsdesignen. Under en del av lektionsdesignen när eleverna skulle täcka sin bänkbok 

av urklippta areaenheter i papper var det en elev som ville klippa i areaenheterna eftersom 

de hängde utanför boken. Tyvärr lät jag inte eleven klippa i areaenheterna för att kunna 

pussla ihop och se hur många hela det blev, vilket kan leda till att eleven inte urskilde den 

kritiska aspekten. Likaså missade jag att fråga en elev hur area kan räknas ut i en triangel 

när eleven berättade att en triangel är en halv kvadrat eller rektangel. Därför vet jag inte 

om eleven hade kunskap om mätandets idé. 

Eftersom jag har gjort studien av lektion 3 och 4 helt själv har jag bearbetat de kritiska 

aspekterna och lektionsdesignen, för lektion 3 och 4 individuellt. Möjligheten finns att en 

annat typ av varationsmönster hade skapats i lektionsdesignen och andra kritiska aspekter 

hittats om jag hade haft någon mer att skapa lektionsdesignen med och diskuterat 

eventuella felkällor med. Samtidigt har jag haft råd och stöttning från en 

handledningsgrupp av både handledare och andra studenter som kritiskt har granskat 

arbetets fortskridande. Det bästa enligt Häggström et al., (2012) är att en learning study 

görs i samarbete med andra personer som har erfarenhet och kunskap av learning study 

vilket min handledare och medstudenter hade. Med bakgrund av det har jag inte varit helt 

själv när det gäller utformningen av de kritiska aspekterna men däremot inför 

lektionsdesignen. I inledningsfasen var det oklart hur stor del i undervisningen varje kritisk 

aspekt skulle få utrymme till. Under processens gång kom jag till insikt att vissa kritiska 

aspekter tog mer plats än andra, men samtidigt var det en svår avvägning eftersom inget 

fick tas för givet.  

Min förståelse för variationsteorin som metod har gjort mig mer medveten om 

synliggörandet av kontraster mellan olika objekt för att eleverna ska kunna urskilja de 

kritiska aspekterna vilket jag anser är en styrka. I lektionsdesignen visualiserades 

oregelbundna figurer i Geogebra (Christersson, 2019) men även regelbundna figurer 

(Karlsson, Yushmanova, 2016) på den interaktiva skrivtavlan, vilket i efterhand verkade 

vara en bra metod.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Det finns mycket att diskutera efter en studie. Men det viktigaste är att diskutera vilka de 

kritiska aspekterna till det bestämda lärandeobjektet är och om de har ändrats under 

studiens gång och varför. Det är dessutom viktigt att diskutera hur de kritiska aspekterna 

kan varieras i undervisningen för att elever ska utveckla förståelse av begreppet area. För 

att identifiera lärandeobjektets kritiska aspekter och förstå hur de kritiska aspekterna ska 

bearbetas har det krävt ett hårt analysarbete och ett systematiskt prövande (Lo & Marton, 

2012). I den inledande delen av studien framkom fyra kritiska aspekter vilka var: 

1. Urskilja skillnaden mellan area och omkrets 

2. Urskilja vad areaenhet är 

3. Urskilja hur areaenheter används i uppskattningar 

4. Urskilja hur areaenheter används i beräkningar 

Efter en fördjupad variationsteoretisk analys av både lektion och eftertest till det specifika 

lärandeobjektet preciserades de kritiska aspekterna. Preciseringen innebar att specifika 

delar i ämnesinnehållet ansågs nödvändiga att behandla i undervisningen för det specifika 

lärandeobjektet. I slutet av studien framkom att elever även behöver urskilja två nya 

kritiska aspekter för det specifika lärandeobjektet. De nya kritiska aspekterna är: 

5. Urskilja enheten för area 

6. Urskilja sambandet mellan areaenheter och angivna värden 

De nya kritiska aspekter samt förslag på variationsmönster kommer att beskrivas och om 

vikten av urskiljning av dessa aspekter för det specifika lärandeobjektet. Dessutom 

förkortades lärandeobjekt eftersom undervisningen inte behandlade standardiserade 

måttenheter, utan endast behandlade skillnaden mellan area och omkrets, vad area är för 

något och hur elever kan uppskatta, beräkna area. Det visar att lärandeobjekt och kritiska 

aspekter är dynamiska (Pang & Ki, 2016).   

Eleverna verkar ha urskilt vad area är efter att ha genomgått den cykliska processen fyra 

gånger.  Den här studien visar att nästan alla elever har urskilt skillnaden mellan area och 

omkrets som var den första kritiska aspekten. Några elever visade dock svårighet med att 

urskilja skillnaden mellan area och omkrets vilket är en vanlig missuppfattning (French, 
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2014; Huang, 2016; Stephan & Clements, 2003; Tan Sisman & Aksu, 2015). Eftersom 

ingen elev hade svarat rätt i förtestet om vad area är och att nästan alla elever hade svarat 

rätt i eftertestet anser jag att den kritiska aspekten ska vara kvar till lärandeobjektet. Därför 

kan slutsatsen tas att de variationsmönstren som visades var effektiva när oregelbunden 

både fylld figur och inte fylld figur samt regelbunden figur visas. Däremot kanske 

ytterligare ett annat variationsmönster hade fått alla elever att urskilja den kritiska 

aspekten, vilket skulle kunna vara att beräkna area och omkrets i olika figurer.  

Precis som den tidigare kritiska aspekten visar studien att nästan alla elever har urskilt vad 

areaenheter är för något. När eleverna fick beskriva tillvägagångssättet när de räknade ut 

vilken figur som var störst beskrev de flesta eleverna att de räknade eller flyttade om 

areaenheterna. Däremot var det några elever som skrev att de gissade vilken figur som var 

störst precis som Tan Sisman och Aksu (2015) också fann vanligt att elever gjorde i deras 

studie. Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska kunna tolka sin omvärld (Skolverket, 

2017). Däremot är det inte optimalt att tolka utan att räkna i det här sammanhanget anser 

jag. Även den här kritiska aspekten har fler elever urskilt i eftertestet än i förtestet vilket 

gör att den kritiska aspekten också ska vara kvar. Därför anser jag att det var effektivt att 

visa en rektangel indelad i areaenheter i olika storlekar. Likaså bör undervisande lärare, 

med variationsteorin, visa figurers areaenheter som inte formar en geometrisk figur och 

sedan räkna areaenheterna för att synliggöra hur viktig räkningen är och inte bara gissa, 

vilket inte visades i denna lektionsdesignen.   

Vidare visar resultatet att mer än hälften av elever kunde urskilja hur areaenheter används 

i uppskattningar. Ingen av eleverna hade räknat rutorna runt figuren som annars är en 

vanlig missuppfattning enligt Tan Sisman och Aksu (2015). Det betyder att eleverna har 

uppfattat ordet area som en yta. När eleverna fick använda olika urklippta areaenheter för 

att konkret både beräkna men också uppskatta area var det en elev som uttryckte att hen 

ville klippa areaenheterna när de ”hängde utanför” boken. Enligt French (2004) och 

Löwing och Kilborn (2001) är det en känd missuppfattning att elever har svårt när inte alla 

areaenheter är helt fyllda. De rekommenderar därför att undervisningen ska behandla 

oregelbundna figurer. I det här momentet valde jag att inte ta något oregelbundet föremål 

eftersom jag trodde att samma effekt skulle uppnås när ett regelbundet föremål täcks av 

areaenheter vilket det också gjorde. Även här visar eleverna ett bättre resultat i eftertest än 

i förtest. Det medför att den kritiska aspekten behöver bearbetas mer under 
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lektionsdesignen genom att visa fler variationsmönster av det redan skapade 

visualiseringen av att kunna uppskatta area. Med bakgrund av det ska den kritiska aspekten 

vara kvar till det specifika lärandeobjektet.  

Enligt Skolforskningsinstitutet (2017) visar resultat från olika studier att elever kan 

utveckla kunskaper om geometriska objekt när de visualiseras. Dessutom beskrivs det i 

kommentarmaterialet i ämnet matematik det att elever behöver möta visualisering för att 

kunna uppskatta area för att utveckla förståelsen och kunna dra slutsatser för fortsatt 

lärande (Skolverket, 2017). I lektionsdesignen användes GeoGebra i undervisningen 

eftersom programmet kan synliggöra areaenheter genom visualisering (Žilinskiené & 

Demirbilek, 2015). Visualiseringen visades på en interaktiv skrivtavla eftersom elever 

känner sig mer delaktiga, har lättare för att resonera men blir mer motiverade när en 

interaktiv skrivtavla används (Biró, 2012; Cunska & Savicka 2012; Lennerstad & Olteanu, 

2012) vilket även märktes eftersom flera elever sade ”wow” när jag tryckte på tavlan och 

skapade en ”blob”. Samtidigt bör lärare tänka på för och nackdelar med att använda digital 

teknik som den interaktiva tavlan och använda den som det är tänkt och utnyttja de tekniska 

hjälpmedlen som finns (Cunska & Savicka, 2012; Diaz, 2012; Trigueros et al., 2014). 

Likaså kan tekniska problem uppstå när digitala verktyg används (Chandra & Briskey, 

2012; Lennerstad & Olteanu, 2012) som inte sker när analog undervisning sker. Med 

bakgrund av det anser jag ändå att verksamma lärare bör använda visualiseringar inom 

geometrin för att elever lättare ska kunna urskilja de kritiska aspekterna eftersom den 

digitala tekniken kan hjälpa elever att urskilja dem. Vidare visar forskning att elevers 

attityd kan förändras till det positiva om IKT används i undervisningen (Lennerstad & 

Olteanu, 2012; Sivakova et al., 2017). Däremot har läraren alltid ett didaktiskt val att göra 

och använda digital teknik när det gynnar undervisningen och inte bara för att läraren tror 

att elever blir mer motiverade.  

Studiens resultat visar likaså att de flesta eleverna kunde urskilja hur areaenheter används 

i beräkningar, i alla fall i uppgift 4a och 9 där nästan alla hade urskilt den kritiska aspekten. 

Däremot är resultatet från uppgift 9 och 12 intressant, när eleverna skulle räkna ut area i 

en triangel. I uppgift 9, som var indelad i areaenheter, hade nästan alla elever svarat rätt på 

uppgiften. Medan i uppgift 12, som inte vad indelad i areaenheter, hade endast en niondel 

av elever urskilt hur area beräknas i en triangel. Det här visar att eleverna har urskilt hur 

areaenheter används i beräkningar men inte när areaenheterna inte längre är synliga. 



35 
 

Eleven måste ha fått syn på att en triangel är en halv rektangel och även veta hur en 

rektangels area beräknas med multiplikation. I det här fallet måste eleven ha fått syn på 

formeln ”basen multiplicerat med höjden”. Men då måste eleven först ha fått en förståelse 

för areabegreppet och mätandes idé precis som Löwing (2011) och Tan Sisman och Aksu 

(2015) beskriver. Därför kan slutsatsen dras att eleverna har fått en förståelse för 

areabegreppet men inte mätandandes idé.  

Förståelse för att kunna skapa samband mellan tidigare kunskaper och nya för att uppnå 

meningsfullt lärande är en viktig parameter för elever (Geerdina, 2001), än att lära sig 

formler utantill vilket jag håller med om. Eftersom studien visar ett bra resultat mellan för- 

och eftertest förutom i uppgift 12 anser jag att det var gynnsamt att använda ett rutnät när 

areaenheterna ska beräknas för att eleven inte ska fastna i formler. Med bakgrund av det 

ska den kritiska aspekten vara kvar till det specifika lärandeobjektet. För att göra det 

möjligt för eleverna att urskilja att en triangel är en halv rektangel bör variationsmönster 

visas där två trianglar bildar en rektangel. Det som är invariant är trianglarna medan 

bildandet av rektangeln är variant, vilket ger eleverna möjlighet att urskilja att beräkning 

av en triangels area alltid är hälften av en rektangel.  

Resultatet från för- och eftertestet visar att eleverna vill dela in figurer i areaenheter och 

några gör det felaktigt. Slutsatsen blir att eleven inte har urskilt att areaenheter är 

uppbyggda av längdenheter vid användning av rutnätet (Stephan & Clements, 2003). 

Dessutom hade ingen elever angett rätt enhet för area vilket också är en vanlig 

missuppfattning (Tan Sisman & Aksu, 2015). Det medför att en ny kritisk aspekt har 

tillkommit, urskilja enheten för area. Ett tänkt variationsteoretiskt mönster skulle kunna 

vara att visa en areaenhet där två sidors värden står utskrivna, 1 cm. Efter det skriva 1 cm•1 

cm=1 cm² och förklara att 2:an står för kvadraten, vilket är en areaenhet. Slutligen visa en 

indelad rektangel som tidigare har visats i undervisningen och fråga hur många areaenheter 

den innehåller för att sedan dra paralleller till den första kvadraten. Areaenheterna är 

invarianta medan enheten är variant. Det här variationsmönster kan vara effektivt eftersom 

eleven får möjlighet att urskilja areaenheternas betydelse till 2:an i enheten cm². 

Som tidigare nämnts vill eleverna urskilja areaenheterna genom att försöka dela in 

figurerna i areaenheter. Det medför att ytterligare en kritisk aspekt har tillkommit som är 

att urskilja sambandet mellan areaenheter och angivna värden. För att eleverna ska kunna 

urskilja den kritiska aspekten behöver eleven få se fler olika variationsmönster som är 
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indelade i areaenheter och sedan ta bort indelningen och bara visa de angivna värdena. Ett 

tänkt variationsteoretiskt mönster skulle kunna vara att göra åt andra hållet för att kunna 

urskilja areaenheterna ihop med längdenheter precis som Stephan och Clements (2003) 

beskriver. Storleken på figuren och sidornas längd är invariant medan areaenheterna är 

variant för att kunna förstå sambandet mellan areaenheter och angivna värden. 

Slutsatsen blir enligt resultatet från studien att verksamma lärare bör ta fasta på 

variationsteorins olika delar för att nå elevers nyfikenhet och lärande, något som Lo et al., 

(2005) också hävdar. När variationsteorins olika delar används får elever lättare att urskilja 

det som är kritiskt inom det tilltänkta lärandeobjektet. Lundgren (2014) menar likaså att 

lärare bör använda sig av undervisning där de kritiska aspekterna ska varieras för att 

eleverna ska urskilja det som är kritiskt. Att använda visualiseringar i GeoGebra i 

undervisningen för att synliggöra kritiska aspekter för elever är något som lärare också bör 

använda enligt Žilinskiené och Demirbilek (2015). Däremot inte sagt att GeoGebra är det 

enda programmet som går att skapa visualiseringar med, men i den här studien valdes 

GeoGebra. Båda visualiseringarna verkade vara gynnsamma för eleverna vilket jag tar med 

mig i min kommande yrkesroll som lärare. Dessutom anser jag att yrkesverksamma lärare 

bör använda variationsteorin som metod i planering och undervisning för att underlätta för 

eleverna att urskilja det som är tänkt att urskilja. 

6.3 Vidare forskning 

Eftersom alla människor är olika och vi lär på olika sätt skulle det vara intressant att forska 

vidare inom metoden learning study med variationsteorin för att få fram fler lärandeobjekt 

med kritiska aspekter. Däremot är det svårt att veta om eleverna hade lärt sig lika bra med 

en annan metod. Därför hade det varit intressant att göra parallella studier på en skola, för 

att få mer data, där flera klasser undervisas enligt variationsteorin samtidigt som 

kontrollgrupper där elever inte undervisas enligt variationsteorin genomförs för att se om 

samma resultat hade framkommit. Enligt skollagen ska utbildningen vara beprövad och 

vila på vetenskaplig grund (SFS 2010:800, 1 kap., 5 §). Därför anser jag att studier som är 

gjorde med learning study som metod är beprövad och därmed också är vetenskaplig vilket 

stärker fortsatt forskning inom området.   
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Helena Hirsmark och jag läser till lärare vid Jönköping University. Nu på våren ska 

jag skriva mitt examensarbete i matematik där jag systematisk ska undersöka hur undervisning 

om area och omkrets kan genomföras. Jag önskar genomföra den i din dotter/sons klass på 

Norrtullskolan i Eksjö.   

Jag skulle vara tacksamma om ditt barn kunde få vara med under lektionerna där jag 

dokumenterar verksamheten. Jag kommer själv att närvara och göra fältanteckningar och 

videoinspelningar under lektionerna. Kamerorna kommer vara riktade mot mig. 

Allt inspelat material kommer att avidentifieras.  

Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert barns deltagande när som 

helst och utan att ange någon anledning.  

Om du/ni har frågor om arbetet, hör gärna av dig/er till mig. 

Hälsningar 

Helena Hirsmark 

Kontaktuppgifter 

Helena Hirsmark, hihe1508@student.ju.se  

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar på lektionerna som filmas?  

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar på 

lektionen som filmas. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar på 

lektionen som filmas 

Lämnas senast 190320. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

__________________________________ __________________________________ 
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