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Förord 

Första gången jag kom i kontakt med variationsteorin var som lärare året 2003. 
Jag och mina dåvarande kollegor upplevde att teorin kunde hjälpa oss i vår 
undervisningspraktik på ett sådant sätt att det gjorde skillnad för våra elevers 
lärande. Sedan dess har jag arbetat med tusentals lärare som uttrycker att de 
har upplevt samma sak. Med åren har mitt intresse stärkts för att på ett 
vetenskapligt sätt undersöka vad variationsteorin kan bidra med till lärares 
undervisningspraktik. I och med denna studie är det en realitet. 

Även om jag står som författare till uppsatsen har jag många att tacka för den. 
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Pernilla Mårtensson, min bihandledare som gav mig en välbehövlig och fast 
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denna uppsats. 
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Mona Holmqvist, Rebecka Florin Sädbom och Pontus Bäckström som hjälpte 
mig att se nya möjligheter för uppsatsen på 90%-seminariet. 

Ingrid Carlgren som på ett så klokt sätt visade en möjlig riktning till uppsatsen, 
i början av resan. 

Variationsteoretiska gruppen på Göteborgs Universitet som hjälpte mig att 
reflektera över den variationsteoretiska analysen och riktningen på uppsatsen. 
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många sätt. 

Maria Bergqvist, min kollega i att hjälpa lärare att utveckla sin undervisning 
för elevers bästa möjlighet till lärande, bland annat genom att använda 
variationsteorin, som har fått reda ut så mycket själv under tiden som 
uppsatsen har skrivits. 

Mina föräldrar, Hasse och Marianne, som alltid stöttar och tror på mig oavsett 
vad jag tar mig för.  

Min fru Jenny samt mina barn Elias och Ines som har låtit mig ta tid till att 
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Abstract 
 
This thesis consists of two studies, described in two papers, and a re-analysis 
of data from these studies. The aim is to broaden the knowledge about what 
contributions a learning theory, variation theory (Marton, 2015), can give to 
teachers’ teaching practice. The studies have an action research approach 
(Elliot, 1991). Data was generated in the two studies with two different 
“teacher groups” having different learning goals for their students. Each 
group consisted of a researcher and five mathematic teachers. Variation 
theory was used as a theoretical tool to plan, teach and assess teaching in the 
context of a Professional Learning Community (PLC) called Subject 
Didactic Groups. The empirical data consists of audio recordings and 
documentations from meetings with one of the teacher groups as well as 
video recordings from student interviews and one of the teachers teaching, in 
the other group. The thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) resulted in 
the following themes: With variation theory as a theoretical tool the teachers 
could a) specify what the students needed to learn, b) design and teach tasks 
that afforded possibilities for the students to learn what was identified as 
necessary to learn and c) focus on and assess qualities in the students 
answers. This study suggests that variation theory is a learning theory that 
has bearing on teachers’ teaching practice.  

Keywords: Variation theory, theory and practice, teaching and learning, 
Subject Didactic Groups. 
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1. Inledning 

Denna uppsats tillhör forskningsfältet om relationen mellan teori och praktik 
och fokuserar på vad vetenskapliga teorier kan bidra med till lärares 
undervisningspraktik. Men vilken teori bör lärare använda? Svaret är troligen 
att lärare behöver använda flera teorier som kan komplettera varandra. 
Undervisning är en komplex praktik med många olika problem att lösa 
(Bulterman-Bos, 2008), därför är det inte realistiskt att tro att en teori enskilt 
ska kunna lösa alla problem (Lunenberg & Korthagen, 2009; Robinson, 1998).  

I föreliggande uppsats finns två centrala begrepp: undervisning och 
vetenskapliga teorier. I uppsatsen definieras undervisning som: ”sådana 
målstyrda processer som under ledning av lärare och förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 
värden” (Skollagen, 2010, kap 1, 3§). Med lärares undervisningspraktik avses 
både planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Begreppet 
vetenskapliga teorier definieras, i denna uppsats, som att de är baserade på 
logiska antaganden och har någon form av empiriskt stöd samt att de inte har 
motbevisats av etablerade forskare. I uppsatsen avser vetenskapliga teorier 
både lärandeteorier, didaktiska teorier samt forskningsresultat om lärande och 
undervisning.  

Lärare vill veta vad vetenskapliga teorier kan bidra med till praktiken 
(Dimmock, 2016; Van Velzen, 2013) och inte behöva undersöka dess validitet 
själva (Burkhardt & Schoenfeld, 2003). Dessutom verkar lärare använda 
sådana teorier när de upplevs som att kunna hjälpa till att förstå och lösa 
problem som uppkommer i undervisningspraktiken (Drill et al., 2012; 
Hemsley-Brown & Sharp, 2003). Emellertid, om inte lärare vet vad en specifik 
vetenskaplig teori kan bidra med kan det vara svårt att veta när och om den är 
relevant att använda. Därför kan det vara angeläget att undersöka och 
kommunicera vad vetenskapliga teorier kan hjälpa lärare med i 
undervisningspraktiken (Ostenelli, 2016).  

I denna studie undersökes vad variationsteorin (Lo, 2012; Marton, 2015; 
Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004), kan bidra med till lärares 
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undervisningspraktik. Variationsteorin är en teori om lärande och dess 
nödvändiga villkor. Utifrån denna ses lärande som ett förändrat erfarande och 
som att alltid vara riktat mot ett innehåll – ett objekt. I studien undersöks vad 
två av teorins principer: andra ordningens perspektiv samt relationen mellan 
variation och invarians som en nödvändig förutsättning för lärande, kan bidra 
med till lärares undervisningspraktik. Att inta ett andra ordningens perspektiv 
innebär att försöka förstå hur någon annan förstår, uppfattar eller erfar ett 
specifikt fenomen. Den andra principen innebär att om en individ förändrar 
sitt sätt att erfara eller uppfatta ett fenomen, har denne urskilt nya aspekter av 
fenomenet. En sådan urskiljning förutsätter att aspekten i fråga erfars som en 
variation, att den öppnas upp som en dimension av variation, mot en bakgrund 
som är invariant.  

Uppsatsen består av två publicerade delstudier samt resultatet av en re-analys 
av data från dessa studier. Delstudierna genomfördes som en form av 
aktionsforskning (Elliot, 1991) tillsammans med lärare. I den ena studien 
samarbetade försteförfattaren till artikel 1 och en grupp lärare som 
undervisade i matematik med målet att eleverna skulle förstå tal i 
decimalform. I den andra studien samarbetade författaren till föreliggande 
uppsats och en annan grupp matematiklärare med målet att eleverna skulle 
kunna resonera om flersiffriga naturliga tal utifrån decimalsystemets 
principer. I båda studierna användes variationsteorin som redskap för att 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Delstudierna genomfördes 
i en kontext som kan benämnas professionell lärande gemenskap (PLG)1  
(Fulton et al., 2010), det vill säga en gemenskap där, i detta fall, lärare 
samarbetar kring undervisning med syftet att deras elever ska ges goda 
möjligheter till lärande. Den specifika PLG som använts i båda delstudierna 

 

 

 

 

 

1 Översatt från engelskans Professional Learning Communities (PLC). 
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kallas för ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) och är utvecklat av, bland andra2, 
författaren till uppsatsen. 

Uppsatsen har följande disposition: i kapitel 2 beskrivs uppsatsens syfte och 
frågeställning och i kapitel 3 presenteras tidigare forskning inom fältet. I 
kapitel 4 presenteras vad som enligt variationsteorin är nödvändiga villkor för 
lärande, samt vad tidigare studier har visat att variationsteorin kan bidra med 
till lärares undervisningspraktik. I kapitel 5 beskrivs studiens metod i termer 
av kontext, data, analysmetod och etiska överväganden. I kapitel 6 
sammanfattas resultaten från delstudierna samt presenteras resultatet från re-
analysen av data från dessa studier. I kapitel 7 diskuteras studiens resultat 
såväl som metod.  

 

 

 

 

 

2 De andra är Maria Bergqvist (då verksam på Öjersjö Brunn skola/Partille kommun), 
Mona Holmqvist, Angelika Kullberg och Ference Marton (samtliga då verksamma i 
gruppen för Learning study, Fenomenografi och Variationsteori vid Göteborgs 
Universitet). 
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2. Syfte och forskningsfråga 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vad 
vetenskapliga teorier kan bidra med till lärares undervisningspraktik. Ett mer 
specifikt syfte är att vidga kunskapen om vad variationsteorin (Marton, 2015) 
kan bidra med till lärares undervisningspraktik. 

Forskningsfrågan är: Vad kan de variationsteoretiska principerna andra 
ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och invarians som en 
nödvändig förutsättning för lärande, bidra med till planering, genomförande 
och utvärdering av matematikundervisning när lärare arbetar inom ramen för 
ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK)? 
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3. Forskningsbakgrund 

Forskning om vad vetenskapliga teorier kan bidra med till 
undervisningspraktiken tillhör forskningsfältet som behandlar relationen 
mellan teori och praktik inom utbildning. Redan 1904 uppmärksammade John 
Dewey i sin text The relation of Theory to Practice in Education, att denna 
relation var problematisk (Korthagen, 2007; Shulman, 1998). Relationen 
mellan teori och praktik beskrivs oftast som ett gap och debatten om gapet 
sker framförallt i många av västvärldens länder (Biesta, 2007b; Levin, 2004). 
Gapet mellan teori och praktik har fått stor uppmärksamhet i forskning, bland 
annat behandlas dess historia, anledningar till detta gap samt problem och 
möjliga lösningar för att minska gapet (se t.ex. Biesta, 2007b; Burkhardt & 
Schoenfeld, 2003; Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007; Hargreaves, 1996; 
Kennedy, 1997; Korthagen, 2007; Lagemann, 1997; Levin & O´Donnell, 
1999; Shavelson & Towne, 2002). Inom fältet har forskare även studerat 
förtjänsterna hos lärares så kallade praktiska yrkesteorier och diskuterat hur 
dessa kan förhålla sig till vetenskapliga teorier (Kennedy, 2002). Enligt 
Lauvås och Handal (2015) kan en lärares praktiska yrkesteori definieras som 
en lärares personliga föreställning om praktiken och den samlade 
handlingsberedskapen för praktisk verksamhet. Till skillnad från 
vetenskapliga teorier, som har utvecklats inom akademin, ses lärares praktiska 
yrkesteori som att vara utvecklad av läraren själv. I samstämmighet med andra 
forskare (t.ex. Ertsas & Irgens, 2017; Kennedy, 2002; Lunenberg & 
Korthagen, 2009; Shavelson & Towne, 2002) ses det i föreliggande uppsats 
som nödvändigt att lärare använder både vetenskapliga teorier och sin 
praktiska yrkesteori för att utveckla en kraftfull undervisning för sina elevers 
lärande. I denna studie ligger emellertid vetenskapliga teorier i förgrunden.  

En konsekvens av gapet mellan teori och praktik kan bli att vetenskapliga 
teorier inte influerar lärares undervisningsarbete. En anledning till detta kan 
vara att dessa teorier kommuniceras på ett sätt som gör dem svårtillgängliga 
för lärarna, till exempel när det gäller var och hur samt med vilket språk de 
publiceras (Gore & Gitlin, 2004; Hemsley-Brown & Sharp, 2003; Kaestle, 
1993; Kennedy, 1997). En annan anledning kan vara att lärare saknar kunskap 
att kunna ta del av och använda vetenskapliga teorier i sin praktik, till exempel 
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när det gäller att söka och finna relevanta sådana teorier, samt att tolka dem 
(Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007; Cooper et al., 2009; Gore & Gitlin, 
2004; Hultman, 2015; van Velzen, 2013). En tredje anledning kan vara att 
lärare har begränsad tid till att ta del av vetenskapliga teorier (Burkhardt & 
Schoenfeld, 2003; Cain, 2016; Cooper et al., 2017; Gore & Gitlin, 2004; 
Hultman, 2015). En av de främsta anledningarna verkar dock vara att 
vetenskapliga teorier inte alltid upplevs som relevanta för lärares 
undervisningspraktik (t.ex. Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2007; 
Bulterman-Bos, 2008; Cain & Allan, 2017; Carlgren, 2010, 2011; Hiebert & 
Grouws, 2007; Lunenberg & Korthagen, 2009; Ostenelli, 2016). Därav kan 
det vara av betydelse att undersöka vad vetenskapliga teorier kan bidra med 
till denna praktik.  

Men vilka argument finns egentligen för att lärare ska använda vetenskapliga 
teorier i sin praktik? 

3.1. Vetenskapliga teoriers betydelse för 
undervisningspraktiken 

Enligt Carlgren (2011) samt Carlgren och Marton (2007) är lärares 
professionella objekt att främja elevers lärande. Därav kan lärares uppgift med 
undervisning beskrivas som att skapa möjligheter till elevers lärande. 
Vetenskapliga teorier kan bidra med välgrundade principer för undervisning 
och lärande, som troligen ger säkrare möjligheter till elevers lärande, än om 
undervisningen sker utan inflytande av sådana principer (Ertsas & Irgens, 
2017; Jaworski, 2003; Nuthall, 2004; Pareja et al., 2014). Därav följer att 
dessa teorier kan bidra till att lärare ges möjlighet att göra antaganden om 
relationen mellan undervisning och elevers lärande samt att ta sådana beslut 
att lärandet inte lämnas åt slumpmässiga tillfälligheter (Ball, 1995; 
Cordingley, 2015; Silver & Herbst, 2007). Dessutom kan vetenskapliga 
teorier bidra till att lärare riktar sin uppmärksamhet mot det som är mest 
centralt i arbetet med undervisningen, för att därmed skapa goda möjligheter 
till elevers lärande (Korthagen, 2007; Nuthall, 2004). 

Vetenskapliga teorier kan även komplettera lärares praktiska yrkesteori. Den 
senare är en avgörande resurs för att kunna hantera den komplexa 
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undervisningspraktiken som lärare verkar i (Dimmock, 2016; Labaree, 2003), 
men inte alltid tillräcklig. Om lärare enbart använder sin praktiska yrkesteori 
och använder den okritiskt för att upprepa handlingar som inte är kraftfulla, 
kan det försvaga kvaliteten i lärares professionalism och underminera 
auktoriteten som professionella (Ertsas & Irgens, 2017). Bara för att lärare har 
en gedigen erfarenhet av undervisning innebär det inte nödvändigtvis att de 
agerar klokt i undervisningen utifrån att denna ska vara så effektfull som 
möjligt för elevers lärande (Lunenberg & Korthagen, 2009). Istället kan det 
leda till upprepade misstag som påverkar elevers möjlighet till lärande 
negativt (Dimmock, 2016). När det till exempel gäller lärares bedömning av 
kvalitet i undervisningen, baseras den ofta på deras praktiska yrkesteori. Detta 
kan leda till att fokus riktas mot annat än elevers lärande av ett specifikt 
ämnesinnehåll, till exempel om eleverna har varit sysselsatta, om de har 
arbetat efter de rutiner läraren önskat eller om läraren har haft ”kontroll” över 
klassrummet (Lunenberg & Korthagen, 2009; Richardson, 1994).  

Förutom att använda sin praktiska yrkesteori, kan lärare även behöva använda 
vetenskapliga teorier (Kelchtermans, 2013; Korthagen, 2007; Pitkäniemi, 
2010), så att tillexempel inte deras reflektion inför, i och efter handling blir 
självbegränsande (Marcos et al., 2011; Schön, 1983). Vetenskapliga teorier 
kan bidra med ett kritiskt förhållningssätt som synliggör lärares praktiska 
yrkesteori, deras implicita teorier om undervisning och lärande, samt aspekter 
av undervisningen som tidigare varit osynliga för dem (Ball, 1995; Biesta, 
2007b; Ertsas & Irgens, 2017). Vetenskapliga teorier kan även bidra med 
redskap för lärare att använda till att tolka och analysera sin praktik (Jaworski, 
2006; Pareja et al., 2014), vilket kan hjälpa dem att förstå vad som sker när de 
undervisar (Nixon, 2004; Nuthall, 2004). När det gäller kvaliteten på 
undervisning och elevers lärande kan vetenskapliga teorier även ge kriterier 
för att jämföra förändringar och om det blivit någon förbättring samt till att 
förstå varför undervisningsförsök lyckas eller misslyckas (Nixon, 2004; Silver 
& Herbst, 2007). Därmed kan dessa teorier ge möjlighet till att utmana och 
förändra lärares praktiska yrkesteori, vilket kan leda till mer utvecklade 
undervisningspraktiker (Nixon, 2004; Pareja et al., 2014; Silver & Herbst, 
2007; Voerman et al., 2015). 

Vetenskapliga teorier kan även behöva användas som extern input när lärare 
arbetar i professionella lärandegemenskaper (PLG) (Bolam et al., 2005, 
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Caena, 2011; Hairon & Dimmock, 2012, Hord, 1997; Stoll et al., 2006, Vescio 
et al., 2008). Forskning har visat att om lärare enbart använder sin praktiska 
yrkesteori, finns det en risk att de tar intryck av kolleger som har samma tankar 
som de själva vilket kan leda till konserverande av praktik, konsensustänkande 
och brist på djupare reflektion och teoretiserande (Gore & Gitlin, 2004; 
Lunenberg & Korthagen, 2009). 

Det har även lyfts fram att lärare behöver utveckla ett professionellt språk 
(Bulterman-Bos, 2008) bland annat för att de ska kunna teoretisera och 
formulera sin undervisningspraktik med hjälp av relevanta begrepp. Här kan 
vetenskapliga teorier bidra med nya begrepp och erbjuda ett språk med vilket 
lärare kan uttrycka sig om sin undervisningspraktik som de tidigare saknat ord 
för (Hultman, 2015; Kennedy, 1997, Silver & Herbst, 2007).  

Det har emellertid ifrågasatts om och på vilket sätt vetenskapliga teorier kan 
bidra till lärares undervisningsarbete. Ett sätt att se är att dessa teorier kan 
bidra med regler för handling, det vill säga att de kan berätta för lärare vad de 
ska göra i undervisningen. Denna idé bygger på att forskare skulle kunna finna 
”vad som fungerar”, det vill säga att de exempelvis kan komma fram till 
teorier som visar på kausala samband mellan undervisning och elevers lärande 
(Biesta, 2007a). Detta har fått kritik, dels för att det är svårt att kontrollera alla 
variabler i en undervisning eftersom den är en sådan komplex praktik, dels för 
att varje undervisning utgör en specifik och unik situation samt för att det är 
människor (lärare och elever) som är aktörer i och interagerar med 
undervisning (Berliner, 2002; Biesta, 2007a; Carlgren, 2011, 2017).  

Till skillnad från att se det som att vetenskapliga teorier kan bidra med regler 
för handling kan det ses som att de kan bidra med förståelse för undervisning 
(Biesta, 2007a; Jaworski, 2006). Utifrån ett sådant synsätt skulle 
vetenskapliga teorier istället kunna beskriva möjliga samband som kan förstås 
genom kunskaper om den särskilda situationen och de särskilda betingelser 
som krävs för att uppnå det som avses (Carlgren, 2011, 2017). Utifrån ett 
sådant perspektiv ansvarar lärarna för användningen av de vetenskapliga 
teorierna (Ertsas & Irgens, 2017) och använder dem utifrån sitt professionella 
omdöme och praktiska kunnande för att skapa god undervisning för sin 
specifika elevgrupp (Cooper et al., 2017; Levinsson, 2013). Detta stämmer 
även överens med vad studier har visat att lärare ser på och använder 
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vetenskapliga teorier. Lärare ser oftast inte dessa teorier som regler för 
handlingar att användas oreflekterat (Vanderlinde & van Braak, 2010). Istället 
tolkar, hanterar och redigerar de vetenskapliga teorier i relation till behoven i 
den lokala kontexten, det vill säga som ett resultat av vad som händer i 
undervisningen (Hultman, 2015). Det stämmer även väl med att undervisning 
kan ses som en konst, där lärare behöver göra professionella bedömningar för 
att lösa problem och inte som en vetenskap där lärares professionella 
handlingar innebär att okritiskt följa utprövade recept (Biesta, 2007b; Lo, 
2012).  

3.2. Vetenskapliga teorier och lärares 
undervisningspraktik 

Eftersom vetenskapliga teorier verkar kunna bidra till lärares 
undervisningspraktik på olika sätt finns det goda argument för lärare att 
använda sådana teorier. Det verkar emellertid inte vara så vanligt 
förekommande att lärare använder dessa teorier när de försöker lösa problem 
som uppkommer i undervisningspraktiken (Burkhardt & Schoenfeld, 2003; 
Hemsley-Brown & Sharp, 2003; Van Velzen, 2013). Trots att man från 
forskarhåll har framfört att vetenskapliga teorier skulle kunna vara till hjälp 
till exempel när lärare planerar för elevernas lärande, söker och använder de 
sällan vetenskapliga teorier för att planera och följa elevernas 
kunskapsutveckling, tolka deras uppfattningar av innehållet eller för att finna 
effektiva sätt att undervisa så att eleverna bemästrar innehållet i kursplanerna 
(Hiebert et al., 2002). Studier visar att de, istället för att använda sådana 
teorier, oftast tar hjälp av sin egen eller kollegors praktiska yrkesteori (Cooper 
et al., 2017; Gore & Gitlin, 2004). En stor anledning till att lärare inte använder 
vetenskapliga teorier i så stor utsträckning verkar vara att de inte upplever dem 
som relevanta för sin undervisningspraktik (Cain, 2017; Cain, 2016; Cooper 
et al., 2017; Vanderlinde & van Braak, 2010).  
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3.2.1. Vad krävs för att vetenskapliga teorier ska ha bäring 
på undervisning? 

För att vetenskapliga teorier ska ha bäring på lärares undervisningsarbete 
behöver de ha en sådan karaktär att lärare kan använda dem i sin egen unika 
och komplexa undervisningskontext.  

Sådana teorier behöver kunna vara kraftfulla nog att kunna svara på frågor 
som relaterar till de problem som lärare upplever i undervisningen (Sharples, 
2013; Vanderlinde & van Braak, 2010). Eftersom lärarnas professionella 
objekt kan ses som att främja elevers lärande (Carlgren, 2011; Carlgren & 
Marton, 2007) verkar deras frågor i undervisningen vara av en speciell och 
specifik art. Enligt Carlgren (2010, 2011, 2017) kan exempel på sådana frågor 
vara: Varför har elever så svårt att förstå likhetstecknets innebörd? Vad är det 
egentligen eleverna behöver lära sig för att kunna skriva en bra berättelse? Hur 
ska jag lägga upp undervisningen så att mina elever kan förstå 
växthuseffekten? Hur kan man göra det möjligt för eleverna att utveckla 
sannolikhetstänkande? Hur ska jag lägga upp undervisningen så att eleverna 
har en chans att utveckla en förståelse för olika sätt att hantera jordens 
resurser? Dessa frågor tangerar vad eleverna behöver lära sig och hur 
undervisningen kan genomföras så att de lär sig detta.  

Enligt forskare bör vetenskapliga teorier även fokusera på elevernas lärande 
och studier visar att lärare använder och vill ha teorier som behandlar 
relationen mellan undervisning och elevernas lärande (Cooper et al., 2017; 
Kennedy, 2002; van Velzen, 2013). Lärare behöver även ha tillgång till 
vetenskapliga teorier som är prediktiva. Sådana teorier kan göra det enklare 
för lärare att med viss säkerhet förutse vilka aktiviteter de bör genomföra i 
undervisningen för att ge goda möjligheter till elevers lärande (Bauer & 
Fischer, 2007; Nuthall, 2004). Dessutom, när lärare tillfrågas, eftersöker de 
vetenskapliga teorier som kan vägleda dem i undervisningen (Cain, 2016; 
Cooper et al., 2017; Hemsley-Brown & Sharp, 2003; Hultman, 2015; Gore & 
Gitlin, 2004; Vanderlinde & van Braak, 2010). Det innebär att sådana teorier 
måste innehålla förklaringar till vad som är mekanismer för lärande och inte 
”bara” beskriva vad lärande innebär (Schoenfeld, 1999) eller vad som händer 
i skolkontexten (Levin, 2004; Ostenelli, 2016). Dessa teorier behöver ha vad 
Burkhardt och Schoenfeld (2003) kallar för ”engineering power”, det vill säga 
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ha kraften att kunna vägleda lärare i deras undervisningsarbete så att det ger 
effekter direkt i praktiken. Vägledningen kan även innebära att ge riktningar 
till vad som bör fokuseras i arbetet med undervisningen. Hiebert och Grouws 
(2007) argumenterar till exempel för att lärare bör fokusera elevers tänkande 
i undervisningen, det vill säga vilka deras ingångskunskaper är och hur de 
tolkar lärares presentationer och uppgifterna som de arbetar med. Nuthall 
(2004) menar att just detta är något som en vetenskaplig teori bör kunna hjälpa 
till med om den ska ses som relevant för lärares undervisningsarbete. 

Sammanfattningsvis, för att vara relevanta för lärares undervisningspraktik 
verkar vetenskapliga teorier behöva ha sådana karaktärer att de kan vara 
vägledande i lärares lokala och unika undervisning, det vill säga att de tangerar 
lärarnas frågor om vad eleverna behöver lära sig och hur det kan undervisas, 
samt att de rör relationen mellan undervisning och elevernas lärande. 

Så, vilka vetenskapliga teorier skulle kunna vara relevanta för lärares 
undervisningspraktik? 

3.2.2. Vetenskapliga teoriers bäring på undervisning 

Enligt Ball (1995) är inte alla vetenskapliga teorier relevanta för lärares arbete. 
Hon skriver: ”Will any theory do?...I think not!” (s. 268). Något som framstår 
som centralt när det gäller socialvetenskapliga teorier är att de ska vara 
användbara i praktiska situationer samt att de genom förklaring och 
förutsägelse ska kunna ge praktikern förståelse och viss kontroll över 
situationer (Glaser & Strauss, 1967). Detta verkar vara särskilt framträdande i 
vetenskapliga teorier inom utbildning, det vill säga teorier som kan rättfärdiga 
principer för rationellt handlande i en utbildningspraktik (Elliot, 1987; Hirst, 
1998; Thomas, 1997). Enligt Hiebert och Grouws (2007) finns det få starka 
och användbara vetenskapliga teorier som har bäring på undervisning. Så, 
vilka vetenskapliga teorier kan egentligen ha bäring på undervisning? 

Det finns många olika typer av vetenskapliga teorier och ett sätt att dela upp 
dem är utifrån nivåer med hjälp av begreppen stora teorier (”grand theories”), 
intermediära och lokala teorier. Stora teorier fokuserar på frågor av mer 
filosofisk karaktär (Glaser & Strauss, 1967; Lo, 2012). De kan ses som mer 
övergripande och kan till exempel förklara hur socialt beteende, social 
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organisation och social förändring hör ihop (Merton, 1968). I relation till 
utbildning kan exempel på stora teorier, enligt Jaworski (2006) och Lo (2012), 
vara teorier om lärande som till exempel behavourism (Skinner, 1969/2006), 
konstruktivism (Piaget, 1929, 1976/2006) och sociokulturella teorier 
(Vygotsky, 1995, 2001). Intermediära teorier ligger mellan de stora och lokala 
teorierna. Dessa teorier är ofta baserade på stora teorier men är mer specifika 
och empiriskt grundade. De fokuserar inte på ett helt socialt fenomen utan 
avgränsade aspekter av ett sådant (Glaser & Strauss, 1967). Detta innebär 
därför att andra saker av fenomenet ignoreras, eftersom de inte ses som lika 
relevanta utifrån syftet med att använda den specifika teorin (Merton, 1968; 
Rajagopalan, 1998). Liksom stora teorier innefattar intermediära teorier 
abstraktioner (Merton, 1968). Men till skillnad från de förra kan de senare 
tydligare vägleda och utveckla praktiker (Lo, 2012). Exempel på vad som kan 
tolkas som intermediära teorier är variationsteorin (Marton, 2015) och 
learning activity theory (Davydov, 2008). Den senare teorin är sprungen ur 
sociokulturell teori, fokuserar på specifika aspekter av undervisningen, 
innehåller abstraktioner och kan vägleda lärare i deras arbete med den 
praktiska undervisningen (Eriksson, 2017). Lokala teorier är ofta baserade på 
intermediära teorier. I utbildningskontexten kan även dessa teorier ha en än 
mer praktisk relevans än de stora teorierna, till exempel genom att beskriva 
avgränsade pedagogiska moment (Lo, 2012; Watson, 2016). På denna nivå 
kan de intermediära teorierna både användas och testas på samma gång (Lo, 
2012). Ett exempel på vad som kan tolkas vara en lokal teori är 
forskningsresultat från undervisningsutvecklande forskning i form av 
matematiska uppgifter som har utvecklats i studier där learning activity theory 
och/eller variationsteorin använts som både design- och analysverktyg av 
undervisning (se t.ex. Fred, 2019; Magnusson, 2014; Ryberg, 2014; 
Svantesson, 2014).  

Nedan behandlas två olika typer av vetenskapliga teorier och dess bäring på 
undervisningen: lärandeteori och didaktisk teori. Lärandeteorier har valts för 
att elevers lärande kan ses som lärares professionella objekt i undervisningen 
(Carlgren, 2011; Carlgren & Marton, 2007). Didaktiska teorier har valts för 
att didaktik kan ses som läran om undervisning och vara något som alla lärare 
bör ha insikt i och kunna kommunicera om samt att den binder ihop planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning (Wahlström, 2019).  
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Synen på om stora teorier, i form av lärandeteorier, kan appliceras i 
undervisning verkar skilja sig åt. Ett argument för att dessa teorier kan 
appliceras grundar sig på att teorierna kan ha en föreskrivande funktion till 
undervisningen: “If human learning is constituted in the form of x, then 
teaching must proceed in accordance with this” (Uljens, 1997b, s. 125-126). 
Ett annat argument grundar sig på att lärandeteorier kan säga något om både 
resultatet av lärandet (vad det innebär att inneha en färdighet, kompetens, 
kunskap) och lärandeprocessen till detta. Därav kan lärandeteorier till 
exempel ge riktning till pedagogiska beslut om vilket innehåll som bör 
undervisas (relaterat resultatet av lärandet) och till vilken metod som bör 
användas (relaterat lärandeprocessen) (Uljens, 1997b). Exempel på hur 
lärandeteorier kan appliceras i undervisning, kommer bland annat från 
förespråkare av konstruktivismen. En sådan förespråkare är von Glaserfeld, 
som utifrån en av de grundläggande principerna i konstruktivismen, att 
subjektet konstruerar kunskap i form av mentala strukturer, hävdar att kunskap 
inte kan överföras av någon annan (t.ex. en lärare). Istället blir lärarens uppgift 
att orientera eleverna i deras kunskapskonstruerande process (von Glaserfeld, 
1995). Utifrån samma princip förespråkar han undervisning framför träning, 
med argumentet att det förra syftar till att generera förståelse medan det senare 
syftar till att generera färdighet (von Glaserfeld, 1991)3.  

Flera forskare argumenterar dock för att lärandeteorier inte är applicerbara i 
undervisning. Stora teorier ses ofta som för abstrakta och generella för att 
kunna ge tillräckliga indikationer till vad som händer i individuella fall (Glaser 
& Strauss, 1967; Merton, 1968). Konstruktivismen kan till exempel ses mera 
som ett filosofiskt ramverk om hur kunskap tillägnas, än en teori som är 
applicerbar i undervisning (Kilpatrick, 1987; Tobias & Duffy, 2009). När det 

 

 

 

 

 

3 Se von Glaserfeldt (1991) för hur fler förespråkare av konstruktivismen hävdar att 
teorins principer kan ha bäring på undervisning. 
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gäller lärares undervisningspraktik argumenterar forskare för att stora teorier, 
i form av lärandeteorier, är alltför generella och beskrivande för att kunna ge 
lärare specifika och tydliga insikter om undervisning eller vägledning till hur 
undervisning kan genomföras för att främja elevers lärande (Burkhardt & 
Schoenfeld, 2003; Carlgren, 2020; di Sessa & Cobb, 2004; Jaworski, 2006; 
Hiebert & Grouws, 2007; Mayer, 2009; Tobias & Duffy, 2009). Däremot 
förefaller de stora lärandeteorierna att kunna ge en mer generell insikt om vad 
kunskap och lärande innebär (Jaworski, 2006) och ha bäring mot utformning 
av läroplaner samt andra mer övergripande styrdokument som anger en 
inriktning på utbildning. Till exempel har det sociokulturella perspektivet 
präglat kunskapssynen i både tidigare läroplan (Lpo94, 1994) och nuvarande 
(Lgr 11, 2011) (Carlgren, 2015; Carlgren et al., 2009). 

Didaktiska teorier kan ses som att ha bäring på lärares undervisningsarbete, 
eftersom didaktiken fokuserar på specifika frågor. Didaktik fokuserar på 
frågor som rör både undervisning och lärande (Klafki, 1997; Jank & Meyer, 
1997; Uljens, 1997b) och några av de mest bärande frågorna är: Vem ska lära? 
Vad ska läras? Hur kan det läras? Varför ska det läras? Genom vad ska det 
läras? (Jank & Meyer, 1997; Wahlström, 2019). Oftast kan man med hjälp av 
en didaktisk teori inte besvara alla dessa frågor samtidigt, utan endast någon 
eller några av frågorna. Eftersom didaktiska teorier kan anses kunna vägleda 
och utveckla undervisning samt att de fokuserar på specifika aspekter av 
fenomenet undervisning, ses de i föreliggande uppsats som att kunna vara 
både intermediära och lokala teorier. 

Didaktiska teorier kan delas upp i allmändidaktiska och ämnesdidaktiska 
teorier. När det gäller de förra kan de anses vara giltiga i vilken 
undervisningssituation som helst, medan de senare är kopplade till ett specifikt 
undervisningsämne som till exempel matematik eller engelska (Uljens, 1997a; 
Klafki, 1997; Wahlström, 2019). Till exempel kan Brousseaus teori om det 
didaktiska kontraktet (Brousseau, 1984) tolkas vara en allmändidaktisk teori, 
även om han är matematikdidaktiker. Denna teori beskriver vilka roller och 
skyldigheter som en lärare respektive elever uppfattas att ha i en 
undervisningssituation. Exempel på sådana skyldigheter är att läraren 
förväntas erbjuda eleverna möjligheter att lära sig genom att bland annat utgå 
från deras tidigare kunskaper, medan eleverna förväntas göra sitt bästa för att 
lära i den undervisning som genomförs. Då dessa skyldigheter är outtalade 
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och underförstådda, beskrivs det didaktiska kontraktet som ett osynligt 
kontrakt. Ett exempel på en ämnesdidaktisk teori som är specifik för 
matematikämnet är Skemps teori om relationellt och procedurellt matematiskt 
kunnande (Skemp, 1976). Det förra innebär att förstå hur delar inom 
matematiken relaterar till varandra som en helhet och utifrån det kunna handla 
flexibelt beroende av situation, medan det senare innebär att förstå något på 
ett fast och bestämt sätt samt utifrån det kunna handla procedurellt enligt 
specifika regler.  

Det finns även ämnesdidaktiska teorier som är relaterade till specifika 
ämnessinnehåll, exempelvis till de matematiska innehåll som undersöktes och 
behandlades i delstudierna som ingår i föreliggande uppsats. I delstudie 1 var 
innehållet tal i decimalform. I relation till detta kan vetenskapliga teorier om 
hur elever kan uppfatta tal i decimalform och hur detta kan undervisas så att 
de utvecklar en mer kvalificerad uppfattning, vara relevanta. En känd 
missuppfattning om tal i decimalform innebär att elever kan uppfatta det som 
att dessa tal kan behandlas på samma sätt som naturliga tal (se t.ex. Desmet et 
al., 2010; McIntosh, 2008; Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Leonard, 
1985). Denna uppfattning kan komma till uttryck som att elever beskriver 0,10 
som större än 0,9 eftersom det förra ofta uttalas som ”noll komma tio” och det 
senare som ”noll komma nio”. För att elever ska ges möjlighet till att förändra 
en sådan uppfattning kan de till exempel få utläsa talet 0,10 som ”noll hela, en 
tiondel och noll hundradelar” och talet 0,9 som ”noll hela och nio tiondelar” 
och använda tiobasmaterielet för att förstå relationen mellan ental, tiondelar 
och hundradelar (McIntosh, 2008). I delstudie 2 undersöktes undervisning om 
det matematiska begreppet platsvärde. För att kunna beskriva ett sådant värde 
är förståelsen av positionernas värde centralt (Verschaffel et al., 2007). När 
elever ska beskriva ett platsvärde är det dock inte alltid som de tar hänsyn till 
positionens värde, istället kan de beskriva platsvärdet som den enskilda 
siffrans värde (Fuson & Briars, 1990; Kamii, 1986; Verschaffel et al., 2007). 
Till exempel kan elever beskriva platsvärdet för siffran ”3”, i talet 236, som 
tre istället för 30 eller 3 tiotal. För att elever ska utveckla förståelse av 
platsvärde kan olika representationer av begreppet användas, såsom 
tiobasmateriel, bilder, språk och skrivna symboler (Fuson & Briars, 1990; 
Fuson et al., 1997; Hiebert & Wearne, 1992). Det är emellertid inte alltid som 
sådana representationer är tillräckliga för att elever ska utveckla en djupare 
förståelse av begreppet (Bednarz & Janvier, 1982; Thomas, 2004).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna studie undersöks vad en lärandeteori, variationsteorin, kan bidra med 
till lärares planering, genomförande och utvärdering av undervisning. I 
kapitlet beskrivs teorins utgångspunkter, de begrepp som används i uppsatsen, 
de variationsteoretiska principer som fokuseras på och vad tidigare studier har 
kommit fram till att variationsteorin kan bidra med till 
undervisningspraktiken. 

4.1. Variationsteori 
“Being good at teaching means that you are good at teaching something. You 
cannot teach in general and the way in which you deal with the particular 
content you are dealing with is what matters” (Marton & Bowden, 1998, s. 
143). Variationsteorin är en teori om nödvändiga innehållsrelaterade villkor 
för lärande, det vill säga vad som behöver läras och hur innehållet behöver 
erfaras för att lära detta (Marton, 2015). Teorin har sitt ursprung i 
forskningsansatsen fenomenografi som försöker besvara på vilka kvalitativt 
skilda sätt ett fenomen kan erfaras eller uppfattas (Marton, 1981; Marton, 
1996). Fenomenografin utvecklades av en forskargrupp4 på 1970-talet med 
intresset att förstå relationen mellan vad och hur elever lär (Dall`Alba, 1996). 
Utvecklingen till variationsteorin baserades på en syntes av hundratals 
fenomenografiska studier och presenterades först av Marton och Booth 
(1997). Därefter testades och utvecklades teorin ytterligare, bland annat 
genom så kallade Learning studies (Pang & Marton, 2003), samt 

 

 

 

 

 

4 Forskargruppen bestod av Ference Marton, Lennart Svensson, Lars Owe Dahlgren 
och Roger Säljö. 
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presenterades på nytt av bland annat Marton och Tsui (2004), Lo (2012) och 
Marton (2015). 

4.1.1. Ontologi och epistemologi 

Variationsteorin har en icke-dualistisk ontologisk grund (syn på verkligheten), 
vilket innebär att individen och världen inte antas möjliga att separera. Marton 
(1996) skriver: ”The world in which we are is a by-us-experienced world” (s. 
176), det vill säga att förståelse av världen konstitueras som en intern relation 
mellan individen och världen. Detta står i kontrast till det dualistiska sättet att 
se på individen och världen. Där separeras dessa från varandra, antingen som 
att världen finns som en objektiv värld ”där ute” eller att den finns som en 
subjektiv värld i individens tankar ”här inne” (Marton & Booth, 2000). 
Eftersom vår förståelse av världen, enligt variationsteorin, konstitueras som 
en relation mellan individen och världen uppfattas alltid ett fenomen som 
någonting. Hur en individ uppfattar ett fenomen i en specifik situation är 
beroende av vilka av fenomenets aspekter som urskilts tidigare, vilka som 
urskiljs i situationen, vilka av dessa aspekter som finns i förgrunden samtidigt 
och hur aspekterna relateras till varandra som en helhet (Marton & Bowden, 
1998). Ett fenomen kan uppfattas på ett begränsat antal olika kvalitativa sätt 
och dessa variationer utgör tillsammans vad den mest kvalitativa 
uppfattningen av fenomenet innebär vid en viss tidpunkt (Marton, 1996).  

Teorins epistemologi (läran om kunskap) innebär att relationen mellan 
individen och världen förändras, det vill säga att världen erfars på ett annat 
sätt. Förändringen innebär att fler aspekter av ett fenomen har urskilts eller att 
aspekterna relateras till varandra på ett nytt och annat sätt, vilket innebär att 
fenomenet kan uppfattas på ett mer kvalitativt sätt (Marton & Booth, 2000). 
Utifrån variationsteorin ses lärande alltid som ett lärande av något, med andra 
ord har lärandet alltid ett objekt. Ett lärandeobjekt kan definieras på olika sätt, 
till exempel som det kunnande som avses att elever ska utveckla. Emellertid, 
i variationsteorin beskrivs ett lärandeobjekt också i termer av kritiska aspekter, 
det vill säga de aspekter av ett fenomen som ännu inte har urskilts, men som 
den lärande behöver urskilja för att kunna erfara fenomenet på ett mer 
differentierat sätt. Således ses lärande i variationsteorin som att urskilja 
kritiska aspekter (Marton, 2015). Vad lärande är och hur lärandet går till 
beskrivs i kommensurabla termer. För att en kritisk aspekt ska kunna urskiljas 
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behöver den lärande erfara en variation av aspekten, det vill säga uppleva 
alternativ till aspekten (Marton, 2015). 

4.1.2. Lärandemål, nödvändiga och kritiska aspekter 

Vad som ska läras kan beskrivas på olika sätt, till exempel som ett lärandemål, 
som ett innehåll eller som kritiska aspekter. I variationsteorin fokuseras det 
senaste (Marton, 2015). 

Ett lärandemål beskriver vad elever förväntas kunna, förstå eller göra (till 
exempel efter ett läsår, en kurs eller en lektion) och kan ses som en 
skärningspunkt mellan en specifik förmåga och ett specifikt innehåll (Marton, 
2015). I en av delstudierna som ingår i denna studie arbetade en lärargrupp 
tillsammans för att eleverna skulle nå lärandemålet: att kunna resonera om 
flersiffriga naturliga tal utifrån decimalsystemets principer. I detta mål var 
förmågan att resonera det som eleverna förväntades att lära sig att göra med 
innehållet medan det specifika innehållet var flersiffriga naturliga tal utifrån 
decimalsystemets principer. Emellertid beskriver ett lärandemål ”enbart” 
vilket resultat som undervisningen ska leda till, det vill säga lärandets slutmål, 
men det beskriver inte vad en lärande behöver lära sig för att nå målet (Lo, 
2012).  

Att behärska ett lärandemål innebär att ha urskilt dess nödvändiga aspekter, 
det vill säga de aspekter som tillsammans definierar vad målet innebär 
(Marton, 2015). Liksom alla lärandemål har lärandemålet att kunna resonera 
om flersiffriga naturliga tal utifrån decimalsystemets principer specifika 
nödvändiga aspekter. En av dessa är begreppet platsvärde, vilket i sin tur också 
består av nödvändiga aspekter. Platsvärde kan definieras som det värde i ett 
tal som en siffra representerar utifrån den position som siffran står i (Sun et 
al., 2018). Exempelvis beskriver siffran ’7’ i talet 172 platsvärdet 7 tiotal eller 
70. Det vill säga att platsvärdet framkommer både av värdet av den position 
som siffran ’7’ står i samt att siffran ’7’ representerar sju av positionens värde. 
Således består begreppet platsvärde av två nödvändiga aspekter, dels värdet 
av positionen som siffran står i, dels värdet som siffran representerar. För att 
kunna erfara platsvärde som det värde en siffra representerar i ett tal, utifrån 
den position som siffran står i, måste den lärande ha urskilt båda dessa 
aspekter och förstå relationen dem emellan.  
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Så innebär detta att eleverna behöver lära sig lärandemålets alla nödvändiga 
aspekter för att nå målet? Nej, troligtvis inte! Visserligen måste alla 
nödvändiga aspekter ha urskilts för att kunna behärska ett lärandemål, men 
vilka av dem som behöver urskiljas beror på vilka av dem som den lärande 
redan har urskilt. Det vill säga, det är de nödvändiga aspekterna som ännu ej 
har urskilts som den lärande behöver lära sig för att nå lärandemålet, de som i 
variationsteorin kallas för kritiska aspekter (Marton, 2015).  

En skillnad mellan lärandemål och kritiska aspekter är att det förra pekar mot 
slutet av lärandeprocessen och det senare mot början av processen, det vill 
säga vad som behöver läras för att nå målet (Lo, 2012). En annan skillnad är 
att lärandemål är generella till sin karaktär medan kritiska aspekter är specifika 
i relation till en viss elevgrupp (Pang & Ki, 2016). Vid en viss tidpunkt kan 
några elever ha urskilt vissa av de nödvändiga aspekterna men inte andra, 
medan andra elever kan ha urskilt andra av dessa aspekter. Eftersom varje elev 
måste urskilja de nödvändiga aspekterna av ett lärandemål som inte har 
urskilts tidigare, innebär det att olika elever kan behöva lära sig olika kritiska 
aspekter (Kullberg et al., 2016). 

För att elever ska nå ett lärandemål behöver de, enligt variationsteorin, alltså 
urskilja kritiska aspekter. Om lärare ska kunna hjälpa elever att urskilja de 
kritiska aspekterna i undervisningen behöver lärarna identifiera dem, men hur 
kan de göra detta? Variationsteorins svar är att de behöver ta reda på vilka av 
lärandemålets nödvändiga aspekter som eleverna redan har urskilt och därav 
kunna dra slutsatser om vilka aspekter som eleverna ännu inte har urskilt (de 
kritiska aspekterna) (Marton, 2015). För att kunna göra detta behöver de själva 
ha kunskap om vilka de nödvändiga aspekterna är, det vill säga vara medvetna 
om vilka aspekter som kan vara kritiska aspekter (Kullberg et al., 2016). De 
nödvändiga aspekterna kan lärare bland annat finna genom att läsa litteratur, 
utnyttja sin ämneskunskap och tidigare erfarenhet av att ha undervisat om 
detta samt diskutera det med kollegor (Lo, 2012). Eftersom de nödvändiga 
aspekterna är generella för lärandemålet, medan de kritiska aspekterna är 
specifika för en viss elevgrupp, behöver lärarna också försöka förstå vilka av 
de nödvändiga aspekterna som de aktuella eleverna redan har urskilt. Det 
betyder att de behöver undersöka hur dessa elever erfar lärandemålet och dess 
nödvändiga aspekter (Marton, 2015). I variationsteoretiska termer innebär det 
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att lärarna behöver inta ett så kallat andra ordningens perspektiv (Marton & 
Booth, 2000). 

4.1.3. Principen om andra ordningens perspektiv 

Utifrån ett variationsteoretiskt antagande om lärande görs skillnad på ett första 
och ett andra ordningens perspektiv. Larsson (2011) skriver:  

… första ordningens perspektiv – det handlar om fakta – vad som kan 
observeras utifrån. Det andra är andra ordningens perspektiv – det 
handlar om hur någon upplever något – hur något ter sig för någon (s. 
12).  

Av citatet framkommer att med ett första ordningens perspektiv görs 
påståenden om fenomenet i sig, medan ett andra ordningens perspektiv 
innebär att göra påståenden om människors erfarande av fenomenet eller med 
andra ord, vad människor uppfattar fenomenet som, vilken innebörd det har 
för individen (Marton, 1981; Marton, 1996; Marton & Booth, 2000; Marton 
& Bowden, 1998). Om till exempel platsvärde definieras som det värde en 
siffra representerar i ett tal utifrån den position som siffran står i, har ett 
påstående gjorts om vad platsvärde innebär och därmed har ett första 
ordningens perspektiv intagits. Om istället någon eller någras uppfattningar 
av platsvärde undersöks, intas ett andra ordningens perspektiv. För att till 
exempel undersöka hur elever uppfattar platsvärde kan lärare exempelvis 
analysera deras svar på uppgifter om siffrors värde i tal. En sådan uppgift 
skulle kunna vara att ange siffornas värde i talet 237. Hypotetiskt skulle elever 
kunna svara att: ”siffran ’2’ är värd två, ’3’ är värd tre och ’7’ är värd sju”. 
Elevsvaret kan tolkas som att dessa elever uppfattar platsvärde som det värde 
som siffran representerar. Genom att på detta sätt försöka förstå vilken 
innebörd platsvärde har för eleverna utifrån elevsvaret, kan lärare inta ett 
andra ordningens perspektiv. Dessutom, utifrån definitionen av platsvärde 
som det värde en siffra representerar i ett tal utifrån den position som siffran 
står i och den identifierade uppfattningen kan det tolkas som att dessa elever 
har urskilt en av platsvärdets två nödvändiga aspekter, aspekten värdet som 
siffran representerar. Det kan även tolkas som att de inte har urskilt aspekten 
värdet av positionen som siffran står i och att denna således är en aspekt som 
är kritisk och som de behöver urskilja för att de ska utveckla sitt kunnande om 
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platsvärde. På detta sätt kan principen, andra ordningens perspektiv, användas 
för att identifiera kritiska aspekter. 

4.1.4. Principen om relationen mellan variation och invarians 

Lärare kan alltså identifiera de kritiska aspekterna genom att inta ett andra 
ordningens perspektiv, men hur lär sig elever dessa aspekter? Det räcker inte 
att lärare talar om eller pekar ut de kritiska aspekterna. Ur ett 
variationsteoretiskt perspektiv behöver eleverna urskilja dem (Marton et al., 
2004). Att urskilja en kritisk aspekt innebär, att erfara en variation av 
aspekten, det vill säga att erfara aspekten som en dimension av variation 
(DaV) (Marton & Booth, 2000; Marton & Bowden, 1998). Enligt teorin är 
skillnader - inte likheter - ett nödvändigt villkor för lärande, eftersom det inte 
ses som möjligt att vara medveten om något om man inte samtidigt är 
medveten om alternativ till detta något (Marton, 2015; Lo, 2012). För att till 
exempel förstå vad dialekt innebär, räcker det inte att komma i kontakt med 
enbart en dialekt, exempelvis genom att höra flera personer prata samma 
dialekt. Om en person enbart har hört dialekten småländska i hela sitt liv, så 
erfar personen småländska och dialekt som samma sak. De kan inte separeras. 
Däremot, om personen även får höra dialekten göteborgska och erfara hur den 
skiljer sig från småländska kan personen förstå vad dialekt innebär. I detta fall 
varierar dialekterna småländska och göteborgska som så kallade värden inom 
en specifik DaV, det vill säga dimensionen dialekt. Därav öppnas aspekten 
dialekt upp som en DaV och blir möjlig att urskilja liksom värdena 
småländska och göteborgska. 

Utifrån teorin argumenteras emellertid inte generellt för variation eller att ju 
mer variation desto bättre. Istället argumenteras det för en variation som 
möjliggör för den lärande att erfara den eller de aspekter som är kritiska, det 
vill säga att en kritisk aspekt görs möjlig att erfara som en DaV (Marton et al., 
2004). För att en kritisk aspekt ska göras möjlig att erfara som en DaV behöver 
just den aspekten variera medan andra aspekter är invarianta (Marton, 2015; 
Marton & Bowden, 1998). I undervisningen kan sådana mönster av variation 
skapas med hjälp av uppgifter, problem, exempel, illustrationer och texter 
(Marton & Pang, 2013). Om en lärare till exempel har identifierat att aspekten 
värdet av positionen som siffran står i är kritisk för en viss elevgrupp, kan 
specifika uppgifter planeras och undervisas, utifrån principen om variation 
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och invarians, så att aspekten blir möjlig att lära. Exempelvis kan en sådan 
uppgift bestå av talet 444 och frågorna: Är fyrorna lika mycket värda i talet? 
och Vad skiljer siffrorna åt?. I uppgiften är siffran ’4’ invariant i alla positioner 
i talet 444. Det som varierar är att siffran ’4’ står i positioner som har olika 
värden (hundratal, tiotal och ental). Således öppnas aspekten värdet av 
positionen som siffran står i upp som en DaV medan andra aspekter är 
invarianta i uppgiften. Genom detta mönster av variation och invarians ges 
eleverna möjlighet att lära sig den kritiska aspekten.  

Enligt variationsteorin finns det emellertid inte ett kausalt samband mellan att 
en viss aspekt görs möjlig att lära och att eleverna lär sig aspekten i fråga 
(Marton et al., 2004). Däremot argumenteras det utifrån teorin för att det är 
mer troligt att eleverna lär sig en aspekt om den görs möjlig att lära och kan 
erfaras utifrån variationsteorins princip, relationen mellan variation och 
invarians (Lo et al., 2004; Marton, 2015). Om ett annat tal hade använts i 
exemplet ovan, till exempel talet 243, så hade flera aspekter än enbart värdet 
av positionen som siffran står i varierat. Det som skiljer siffrorna åt i talet 243 
är visserligen värdet av positionerna som siffrorna står i (hundratal, tiotal och 
ental), men även det värde som respektive siffra visar (två, fyra och tre). Till 
skillnad från om talet 444 hade använts, minskar möjligheten för att eleverna 
skulle erfara variationen av den kritiska aspekten värdet av positionen som 
siffran står i, eftersom även aspekten värdet som siffran representerar varierar 
i uppgiften med talet 243. Detta medför att eleverna lika gärna skulle kunna 
fokusera på den senare variationen istället för den förra. Eftersom flera 
aspekter varierar samtidigt i denna uppgift är det mer osäkert om eleverna 
skulle erfara variationen av den kritiska aspekten än om det enbart hade varit 
denna som hade varierat. 

I variationsteorin beskrivs tre olika typer av variationsmönster (variation och 
invarians); kontrast, generalisering och fusion. Utifrån teorin argumenteras för 
att den lärande behöver erfara de olika typerna av variationsmönster i en viss 
ordning (Marton, 2015). Först behöver den lärande erfara en kontrast, vilket 
innebär att en nödvändig aspekt som är kritisk varierar medan andra aspekter 
är invarianta. I exemplet ovan var den nödvändiga aspekten värdet av 
positionen som siffran står i kritisk för de aktuella eleverna att urskilja. När 
exemplet 444 användes skapades möjlighet att erfara en kontrast, eftersom 
denna aspekt varierade medan andra aspekter var invarianta. När den lärande 
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har urskilt en aspekt som är nödvändig och kritisk behöver denne även erfara 
att denna aspekt gäller i flera olika situationer, det vill säga att den är 
generaliserbar. Variationsmönstret generalisering innebär att den nödvändiga 
aspekten som är kritisk är invariant medan någon annan aspekt varierar. Om 
talet 333 hade använts efter kontrasten där talet 444 användes, som exempel 
på flersiffriga naturliga tal i undervisningen, hade det skapats möjlighet att 
erfara en generalisering av den nödvändiga aspekten värdet av positionen som 
siffran står i. Skillnaden mellan talen 444 och 333 hade i detta fall varit att 
siffrornas värden är olika och därmed hade den lärande fått möjlighet att erfara 
att positionsvärden (hundratal, tiotal och ental) är generaliserbara även om det 
är olika siffror i talen. När två eller fler nödvändiga aspekter har blivit urskilda 
separat behöver den lärande även erfara variationsmönstret fusion, det vill 
säga hur aspekterna relaterar till varandra och vad de utgör för helhet 
tillsammans. När det gäller undervisning om begreppet platsvärde kan det 
exempelvis innebära att eleverna ges möjlighet att erfara hur aspekterna värdet 
av positionen som siffran står i och värdet som siffran representerar 
tillsammans utgör helheten platsvärde. Om eleverna till exempel kan få syn 
på att siffrorna ’1’, ’5’ och ’6’ i talet 156, står för 1 hundratal, 5 tiotal och 6 
ental ges de möjlighet att erfara en variation av både värdet av positionen som 
siffran står i och värdet som siffran representerar samtidigt. Därav ges de 
möjligheten att erfara en fusion av dessa aspekter som helheten platsvärde. 

4.1.5. Att kunna hantera nya situationer 

Utifrån att se skolans syfte som att förbereda elever att hantera framtida och 
nya situationer, kan det ur ett variationsteoristeoretiskt perspektiv innebära att 
hjälpa dem att erfara fenomen på ett så differentierat sätt som möjligt (Marton, 
2015). Så vad innebär det att erfara ett fenomen på ett så differentierat sätt 
som möjligt? Ur ett variationsteoretiskt perspektiv består alla fenomen av 
nödvändiga aspekter och ju fler sådana aspekter som har urskilts desto mer 
differentierat erfarande har en individ av fenomenet. När det gäller begreppet 
platsvärde har tidigare nämnts att det finns två nödvändiga aspekter; värdet av 
positionen som siffran står i och värdet som siffran representerar. Om båda 
aspekterna har urskilts så har en individ ett mer differentierat erfarande av 
platsvärde jämfört med om enbart en av aspekterna har urskilts. Emellertid 
kan platsvärde erfaras på ett ännu mer differentierat sätt. Flera forskare 
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(Chambris, 2018; Fuson et al., 1997; Thanheiser, 2009) menar att elever även 
behöver förstå aspekterna; platsvärde som ental och platsvärde som antal av 
en position. Det vill säga, att erfara platsvärdet för siffran ’7’ i talet 172 som 
både 70 (platsvärde som ental) och som 7 tiotal (platsvärde som antal av en 
position). Om elever även har urskilt dessa aspekter erfar de platsvärde på ett 
än mer differentierat sätt. 

I variationsteorin ses en aspekt av ett fenomen som att utgöra en DaV, det vill 
säga att aspekten i fråga kan variera. Att erfara ett fenomen på ett så 
differentierat sätt som möjligt innebär även att erfara variationen inom en 
sådan DaV på ett så varierat sätt som möjligt. När aspekten värdet av 
positionen som siffran står i öppnades upp som en DaV, med hjälp av 
exemplet 444, gavs eleverna möjlighet att erfara en viss variation av aspekten. 
I detta fall innebar variationen hundratal, tiotal och ental. Det finns ju 
emellertid fler positionsvärden i decimalsystemet (till exempel tusental, 
tiotusental, tiondel, hundradel …). Ju flera sådana värden av aspekten värdet 
av positionen som siffran står i som urskilts, desto mer differentierat erfars 
även platsvärde. 

Ju fler aspekter som har urskilts av ett fenomen och ju fler variationer av 
aspekterna som urskilts, desto lättare kan en individ identifiera och beakta de 
aspekter och variationer som behövs för att kunna hantera en viss situation 
(Marton & Bowden, 1998). Även om det inte går att förutse vilka aspekter och 
variationer som den lärande kommer att möta i framtida situationer, kommer 
denne att vara bättre förberedd att hantera vilka aspekter och variationer som 
helst om hon erfarit aspekter som DaV:er, än om dessa aldrig har blivit 
öppnade (Marton, 2015). 

4.2. Vad kan variationsteorin bidra med till lärares 
undervisningspraktik? 

Vad variationsteorin kan bidra med har framförallt undersökts när denna har 
använts i så kallade Learning studies (Pang & Marton, 2003). Learning study 
(LearS) är inspirerat av Design experiment (Brown, 1992) och japanska 
modellen av Lesson study (Lewis & Tsuchida,1999; Yoshida, 1999). I en 
LearS samarbetar en grupp lärare och ofta en handledare (t.ex. en forskare, en 
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extern handledare eller en av lärarna) för att eleverna ska lära sig ett specifikt 
lärandeobjekt. När variationsteorin används i sådana studier beskriver Pang 
och Marton (2003) genomförandet på följande sätt: 1. Ett lärandeobjekt väljs. 
2. Elevernas uppfattningar av lärandeobjektet undersöks genom en analys av 
deras svar på ett förtest (skriftligt eller i from av intervjuer) och kritiska 
aspekter identifieras. 3. Med utgångspunkt från de kritiska aspekterna och 
med hjälp av principen, relationen mellan variation och invarians, planeras 
och genomförs en lektion (eller flera) med en av lärarnas elevgrupper och 
undervisningen videofilmas. 4. Lektionen/-erna utvärderas genom att 
elevernas uppfattningar av lärandeobjektet innan (analys av elevernas svar på 
förtestet) och efter undervisningen (analys av elevernas svar på ett eftertest) 
jämförs. Med hjälp av analys av videofilmen relateras skillnaderna i elevernas 
uppfattningar till hur innehållet behandlades i undervisningen. Utifrån 
utvärderingen revideras och genomförs lektionen/-erna med en annan av 
lärarnas elevgrupper. Punkt 3 och 4 kan genomföras flera gånger. 5. 
Resultaten av LearS rapporteras och sprids på olika sätt. Även ett alternativt 
sätt att genomföra en LearS beskrivs av Marton och Pang (2006). I en sådan 
studie undervisar några av de deltagande lärarna ett specifikt lärandeobjekt 
utifrån samma lektionsplan parallellt. Lektionsplanen har designats utifrån en 
teori om lärande, till exempel variationsteorin. Vad som har varit möjligt att 
lära i de olika lektionerna kan sedan relateras till skillnader mellan elevernas 
lärande, mätt till exempel genom test. Ett annat sätt att studera skillnader 
mellan elevers lärande är att använda andra lärares elever som en 
kontrollgrupp. I sådana fall undervisas samma lärandeobjekt, men utifrån en 
annan lektionsplan där inte någon explicit teori om lärande har använts. 

4.2.1. Variationsteorin och elevers lärande 

Då variationsteorin används i LearS kan denna bidra till lärares 
undervisningspraktik så att elevers lärande förbättras. Kvasi-experimentella 
studier (Pang, 2002; Pang & Marton, 2003; Pang & Marton, 2005) har med 
hjälp av för- och eftertest visat att elever lär sig bättre av undervisning som 
lärare planerat, genomfört och utvärderat utifrån variationsteoretiska principer 
jämfört med resultat när lärare inte utgått från någon explicit teori. Av dessa 
studier framkommer bland annat att om variationsteorin tillämpas medvetet 
av lärarna bidrar detta till att fler elever utvecklar en mer kvalitativ uppfattning 
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av ett specifikt lärandeobjekt. Vidare visar andra studier att skillnader i 
testresultat mellan de elevgrupper som har undervisats utifrån 
variationsteoretiska principer och kontrollgrupperna, kan öka över tid efter 
undervisningen (Pang, 2010). Några av studierna rapporterar även att 
skillnaderna i testresultaten är statistiskt signifikanta (Cheung, 2011; Marton 
& Pang, 2006; Pang & Marton, 2007). Variationsteorin kan dessutom bidra 
till att alla elever förbättrar sitt lärande. I en studie av Kwok och Chik (2005) 
undersöktes elevernas lärande i 27 LearS där undervisning planerades, 
genomfördes och utvärderades utifrån variationsteoretiska principer. Av 
studien framgår att ökningen i elevresultat, mellan för- och eftertest som 
genomfördes i LearS, var statistiskt signifikant för både hög- och 
lågpresterande elever samt att ökningen var statistiskt signifikant högre för 
den lågpresterande gruppen av elever. Med andra ord gynnades alla elever av 
undervisningen som utgick från variationsteoretiska principer och de 
lågpresterande eleverna gynnades mest. 

Teorin kan även bidra till ett så kallat generativt lärande. Ett sådant lärande 
kan definieras som: “one learns something in some situations, and then one 
becomes better at learning something else in other situations” (Marton, 2006, 
s. 531). När elever blir undervisade utifrån variationsteoretiska principer kan 
de utveckla denna förmåga. Genom att lära sig att urskilja kritiska aspekter i 
en situation kan de bli bättre på att urskilja kritiska aspekter i andra situationer 
(Holmqvist et al., 2007; Pang, 2019). 

4.2.2. Variationsteorin som vägledande princip för lärares 
undervisningspraktik 

Hur kommer det sig att elever lär sig bättre när lärare planerar, undervisar och 
utvärderar undervisning utifrån variationsteoretiska principer? Enligt Marton 
(2015) beror det på att teorin kan hjälpa lärare att komma åt nödvändiga 
villkor för elevers lärande. 

Ett av de nödvändiga villkoren för lärande är enligt Marton (2015) att komma 
åt vad som är kritiskt för eleverna att lära. Utifrån ett variationsteoretiskt 
perspektiv innebär detta att identifiera de kritiska aspekterna, det vill säga de 
aspekter som en specifik elevgrupp behöver lära sig. Flera studier har visat att 
teorin kan bidra till att lärare identifierar de aspekter som är kritiska för 
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eleverna att urskilja (t.ex. Björk & Pettersson-Berggren, 2015; Håkansson, 
2020; Runesson, 2007; Vikström et al., 2013; Wood et al., 2016). Andra 
studier har visat att teorin även kan bidra till att lärare identifierar kritiska 
aspekter i termer av vad eleverna behöver särskilja, det vill säga vad som är 
kritiskt att lära sig att se skillnad emellan (Lövström, 2015; Mårtensson, 2015, 
2019).  

Flera studier har prövat och bekräftat att det är ett nödvändigt villkor för 
elevers lärande att lärare kommer åt de kritiska aspekterna (Kullberg, 2010, 
2012; Runesson et al., 2018). I till exempel en studie (Kullberg, 2010) 
undersöktes effekten på elevers lärande då kritiska aspekter, som hade 
identifierats i en tidigare LearS, implementerades av nya lärare och i nya 
elevgrupper. Syftet var att undersöka om aspekter som funnits vara kritiska 
för en viss elevgrupp kunde vara det även för andra. Två kvasi-experimentella 
studier genomfördes. Den ena prövade identifierade kritiska aspekter för att 
lära sig densiteten av rationella tal i årskurs 5 samt 6 och den andra prövade 
identifierade kritiska aspekter för att lära sig addera och subtrahera med 
negativa tal i årskurs 7. I studien undervisade varje lärare (4 stycken) två 
likvärdiga elevgrupper. Den ena gruppen gavs möjlighet att erfara alla de 
identifierade kritiska aspekterna och den andra enbart ett par av dem. Båda 
studierna visar att, när lärarna behandlade alla kritiska aspekter i 
undervisningen, som hade identifierats i den ursprungliga LearS, så gav detta 
positiva resultat på elevernas lärande. Dessa resultat liknade de som fanns i 
den ursprungliga LearS. Däremot, i de lektioner där lärarna enbart undervisade 
några av de identifierade kritiska aspekterna, var det positiva resultatet på 
elevernas lärande betydligt mindre. Därav drogs slutsatsen att de aspekter som 
funnits vara kritiska för en elevgrupp kan gälla även för andra.  

Variationsteorin kan även bidra till att beskriva innebörden av ämnesspecifika 
kunnanden. I en studie av Carlgren et al. (2015) definieras ett kunnande som 
en relation mellan den som kan och en specifik kunskap, det vill säga hur 
någon uppfattar något. De menar även att beroende av vilket kunnande som 
avses så kan det innebära ett sätt att se, ett sätt att göra eller ett sätt att vara. I 
studien dras slutsatsen att kunskap om vad olika ämnesspecifika kunnanden 
innebär kan genereras genom att specificera lärandeobjekt i termer av kritiska 
aspekter. 
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Ett annat nödvändigt villkor för lärande är enligt Marton (2015) att komma åt 
den variation av innehållet som gör det möjligt för eleverna att lära sig de 
kritiska aspekterna. Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv innebär detta att 
identifiera de variationsmönster (variation och invarians av aspekter) som gör 
det möjligt för eleverna att erfara relevant variation av de kritiska aspekterna. 
Lärare undervisar alltid med någon variation av innehållet (Runesson, 1999), 
men det är inte alltid som variationen är medvetet strukturerad utifrån de 
kritiska aspekterna. Därav är det inte säkert att de variationsmönster som 
skapas i undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig det som avses eller 
det som de behöver lära sig. Även om två eller flera lärare undervisar om 
samma sak kan de i undervisningen skapa olika variationsmönster, vilket leder 
till att de olika elevgrupperna ges olika möjlighet till lärande (Runesson, 
1999). Emellertid visar flera studier att variationsteorin kan bidra till att lärare 
mer medvetet planerar och väljer uppgifter och exempel som innehåller 
sådana variationsmönster som gör det möjligt för eleverna att lära sig de 
kritiska aspekter som identifierats (t.ex. Cheng, 2016; Lo et al., 2005; Pang & 
Lo, 2012; Magnusson, 2014; Msonde & Msonde, 2017; Ryberg, 2020; 
Svantesson, 2014). 

Flera kvasi-experimentella studier (Guo & Pang, 2011; Ko, 2014; Lam & 
Tsui, 2013; Marton & Pang, 2013; Pang & Marton, 2013; To & Pang, 2019) 
har prövat och bekräftat att, om variationsteorins princip, relationen mellan 
variation och invarians, tillämpas i planering, genomförande och utvärdering 
av undervisning, kan detta bidra till att förbättra elevers lärande. I dessa studier 
har principen jämförts med andra sätt att variera innehållet och i samtliga fall 
har användningen av den variationsteoretiska principen lett till att eleverna 
lärt sig bättre. I till exempel en studie av Marton och Pang (2013) undersöktes 
effekten på elevresultatet av undervisning utifrån den variationsteoretiska 
principen att variera den fokuserade aspekten medan andra aspekter hålls 
invarianta jämfört med en undervisning där både den fokuserade aspekten och 
andra aspekter varierar samtidigt. I studien undervisades två elevgrupper i 
årskurs 4, den ena utifrån den variationsteoretiska principen och den andra 
utifrån det andra sättet att variera innehållet. Lärandeobjektet var att förstå 
marknadspris som en interaktion mellan tillgång och efterfrågan. För att 
minimera effekten av läraren, undervisades båda elevgrupperna med hjälp av 
digitaliserade lärresurser. Studien visar att fler elever i den elevgrupp som 
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undervisades utifrån den variationsteoretiska principen lärde sig 
lärandeobjektet jämfört med gruppen som inte fick denna undervisning. 

De variationsteoretiska principerna kan således vägleda lärare till att 
identifiera kritiska aspekter och variationsmönster som skapar möjligheter att 
lära dessa aspekter. Variationsteorin är emellertid inte kraftfull av sig själv, 
lärare måste ge ”kött och blod” till de variationsteoretiska principerna för att 
de ska bli kraftfulla för elevers lärande. För att lärare ska kunna identifiera 
kritiska aspekter krävs till exempel att de både använder sina kunskaper om 
elevgruppen (Thorsten, 2015) och om ämnet (Lo, 2012). När det gäller att 
skapa kraftfulla variationsmönster måste lärare kunna designa specifika 
uppgifter och exempel som gör att sådana mönster skapas (Thorsten, 2015). 
Det är emellertid inte säkert att eleverna erfar den variation som avses även 
om uppgifter och exempel skapar variationsmönster som ger dem möjlighet 
till det. Ibland måste lärarna lyfta fram variationen i undervisningen för att 
eleverna ska erfara den, till exempel genom att ”peka ut” variationen (Ekdahl, 
2019; Kullberg et al., 2014), ställa specifika frågor till uppgifterna och 
exemplen (Lo & Marton, 2012; Tsui et al., 2004) eller ”bädda in” uppgifterna 
och exemplen i specifika aktiviteter (Cheng & Lo, 2013). 

4.2.3. Variationsteorin och lärares lärande 

Variationsteorin kan, förutom att bidra till att förbättra elevers lärande, även 
bidra till lärares lärande. Teorin kan till exempel synliggöra och utmana 
lärares antaganden om undervisning och lärande (Thorsten, 2015) vilket kan 
påverka både planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 

I planering av undervisning kan teorin bidra till att lärare förändrar sitt fokus 
från undervisningens aktiviteter till undervisningens innehåll (Gustavsson, 
2008; Thorsten, 2015; Selin & Holmqvist Olander, 2015; Sädbom, 2015) och 
att lärare förändrar sitt sätt att se på innehållet, från sitt eget perspektiv till 
elevernas perspektiv (Cheng & Lo, 2013; Elliot & Yu, 2013; Holmqvist, 2011; 
Mårtensson, 2015; Pang, 2006). Perspektivskiftet kan i sin tur leda till att 
synliggöra lärares förgivettaganden om vad deras elever kan (Nilsson, 2014) 
och förbättra deras förståelse av elevernas ämneskunskaper (Lo et al., 2005). 
Med stöd av variationsteorin kan lärare identifiera kritiska aspekter genom att 
se innehållet ur elevernas perspektiv (Marton, 2015). I planering av 
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undervisning kan teorin sedan även bidra till att lärare planerar uppgifter och 
exempel som är anpassade till de kritiska aspekterna, det vill säga uppgifter 
och exempel som skapar mönster av variation som ger elever möjlighet att 
urskilja dessa aspekter (Elliot & Yu, 2013; Holmqvist, 2011).  

Variationsteorin kan även bidra till att lärare ändrar sitt fokus i genomförande 
och utvärdering av undervisning. I undervisningen kan lärare bli mer 
observanta på hur eleverna förstår innehållet som ska läras och genom detta 
tydligare fokusera och lyfta fram de kritiska aspekterna (Nilsson & Vikström, 
2015). I en annan studie framkom att lärare som genom LearS har lärt sig att 
använda variationsteorin i sin undervisning efter avslutad LearS ändrar sitt sätt 
att sekvensera innehållet under lektionerna. Det kan till exempel innebära att 
lärare istället för att ”ta en sak i taget” behandlar flera begrepp eller aspekter 
samtidigt så att eleverna kan få syn på skillnaderna mellan dem (Kullberg et 
al., 2016). När lärare utvärderar undervisning tillsammans kan de förändra sitt 
fokus från att utvärdera lärarens personliga stil att undervisa eller elevers 
uppförande till att fokusera hur eleverna förstod innehållet och hur innehållet 
hade behandlats i undervisningen (Thorsten, 2015). Teorin kan även bidra till 
att lärare förändrar hur de utvärderar elevers svar på uppgifter, från att enbart 
markera alla misstag som eleverna gjort i uppgifter och sätta betyg, till att 
fokusera elevernas svårigheter med uppgifterna och därmed kunna identifiera 
vad de behöver lära sig. Det senare kan leda till att lärare fokuserar på 
kvalitativa skillnader mellan hur elever klarar uppgifter före respektive efter 
lektionerna (Ko, 2019) snarare än kvantitativa skillnader. 

När lärare utgår från variationsteorin då de arbetar tillsammans med planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning kan detta även bidra till att de 
utvecklar ett gemensamt språk, det vill säga använder gemensamma begrepp 
för att beskriva undervisning och elevers lärande (Cheng, 2009; Cheng & Lo, 
2013; Elliot & Yu, 2013; Thorsten, 2015). 

4.2.4. Vad kan variationsteorin bidra med utanför LearS? 

De ovan refererade studierna har alltså visat att när lärare vägleds av 
variationsteorin kan det leda till såväl elevers som lärares lärande. Dessa 
studier har emellertid huvudsakligen studerats inom ramen för LearS. Därav 
följer att variationsteorin och LearS har blivit starkt sammankopplade. Det 
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finns få studier som har undersökt vad variationsteorin kan bidra med då lärare 
samarbetar i andra arrangemang än LearS. En sådan studie genomfördes av 
Oltenau (2016). Där undersöktes vad variationsteorin kan bidra med till 
lärares reflektionsprocess när de arbetade tillsammans i det så kallade 
matematiklyftet, ett nationellt kompetensutvecklingsprogram för 
matematiklärare med syftet att utveckla kvaliteten i 
matematikundervisningen. Studien visar att variationsteorin kan bidra till 
lärarnas reflektionsprocess både inför, i och efter handling. Lärarna 
förbättrade sitt beslutstagande genom att reflektera över och identifiera vad 
eleverna behövde lära sig i termer av kritiska aspekter samt relationen mellan 
vad de ville att eleverna skulle lära sig, vad som gjordes möjligt att lära och 
vad eleverna lärde sig i och av undervisningen. Dessutom anpassade lärarna 
undervisningen genom att reflektera över innehållets behandling och vilka 
variationsmönster som var relevanta för att eleverna skulle lära sig de kritiska 
aspekterna. Lärarna upplevde även att variationsteorin bidrog till att de blev 
mer medvetna om sin egen undervisning och att den utvecklades till att bli 
mer fokuserad på elevernas lärande. 

Varken LearS eller matematiklyftet är emellertid ”inbäddat” som ett stöd till 
lärares dagliga undervisning i den existerande svenska utbildningens 
infrastruktur. Argument har framförts för att använda variationsteorin i en 
kontext som kan fungera som ett sådant stöd eftersom det kan ha direkta 
effekter på elevers lärande (Pang & Marton, 2017). 

Kan variationsteorin lösgöras från LearS och vad kan teorin bidra med till 
undervisningspraktiken om den används i kontexter som syftar till att vara ett 
stöd till lärares dagliga undervisning? Detta undersöks i denna studie.  
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5. Metod 

Föreliggande uppsats består av två separata delstudier samt resultatet av en re-
analys av data från dessa studier. Den ena delstudien presenterades i artikel 1 
och kallas i denna uppsats för studie 1 och den andra i artikel 2 och kallas för 
studie 2. I kapitlet beskrivs först delstudiernas forskningsansats, kontext och 
deltagare. Sedan beskrivs forskningsfrågor, data och analys i både 
delstudierna och re-analysen. Avslutningsvis beskrivs etiska överväganden. 

5.1. Delstudiernas forskningsansats 
Båda delstudierna har en aktionsforskningsansats (Elliot, 1991). Denna är en 
av flera ansatser som kan betecknas som utvecklingsforskning med specifika 
kännetecken (van den Akker, 1999). Några av dessa är att de avser att 
överbrygga gapet mellan teori och praktik, de genomförs kollaborativt med 
lärare samt att de är intervenerande och iterativa (Carlgren, 2017). I studie 1 
arbetade förste författaren till artikel 1 och en grupp lärare kollaborativt och i 
studie 2 arbetade författaren till föreliggande uppsats och en annan lärargrupp 
kollaborativt. De två grupperna, som alltså utgjordes av forskare och lärare, 
benämns ’lärargrupper’ i uppsatsen. I arbetet samspelade lärarnas praktiska 
yrkesteori och forskarnas teoretiska och vetenskapliga kunskaper. Studierna 
genomfördes i form av interventioner och iterativt, det vill säga i en cyklisk 
process. En anledning till att aktionsforskningsansatsen valdes i delstudierna, 
var för att den syftar till att både generera teorier om lärares 
undervisningspraktik och att utveckla denna praktik (Elliot, 1987; Elliot, 
1991; Somekh & Zeichner, 2009). Deltagande forskare och lärare hade ett 
gemensamt intresse av att aktionsforskningens båda syften skulle uppfyllas.  

5.2. Delstudiernas kontext – Ämnesdidaktiskt 
kollegium (ÄDK) 

Delstudierna genomfördes inom ramen för ett utvecklingsarbete som kallas 
för ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK). ÄDK började utvecklas i mitten av 
2010-talet och idéerna till det är inspirerade av Learning study (Pang & 
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Marton, 2003), japanska modellen av Lesson study (Lewis & Tsuchida,1999; 
Yoshida, 1999) och kinesiska Teachers Research Groups (Paine & Ma, 1993). 

ÄDK kan ses som ett exempel på det som brukar benämnas som professionell 
lärandegemenskap (PLG). För att ett utvecklingsarbete ska vara en PLG 
menar Fulton et al. (2010) att varje del av uttrycket ”professionell 
lärandegemenskap” behöver vara uppfylld. De menar att Professionell innebär 
att utbildare, som till exempel lärare och skolledare, försöker utveckla sin 
professionella praktik, Lärande innebär ett fokus på både elevernas och 
utbildarnas lärande och Gemenskap innebär att det finns gemensam vision, 
mål, syfte och tillit i ett kollaborativt undersökande arbete. I ÄDK avser 
professionella både lärare och skolledare (rektorer, utvecklingsledare och 
skolhuvudmän). Lärarna arbetar för att ge eleverna bästa möjlighet till lärande 
och utveckling i undervisningen. Skolledarna arbetar för att leda utvecklingen 
av ÄDK och undervisningspraktiken så att eleverna kan ges dessa möjligheter. 
Lärande, i termer av vilka som ska lära i ÄDK, innebär att både eleverna, 
lärarna och skolledarna ska lära. Emellertid ses elevernas lärande och 
utveckling som det primära syftet med arbetet i ÄDK. Lärarnas och 
skolledarnas lärande ses som en biprodukt av att de undersöker relationen 
mellan deras ledarskap och de effekter det ger till elevernas lärande. 
Gemenskap innebär i ÄDK till exempel att en grupp lärare arbetar tillsammans 
med att undersöka vad och hur de kan undervisa för att deras elever ska nå ett 
specifikt lärandemål.  

Det primära syftet med ÄDK är att utveckla och förbättra elevernas lärande. 
Men syftet är också att utveckla en kultur av kollaborativt arbete som tar 
utgångspunkt i ämnesdidaktiska frågor. Målet är att detta ska bli en del av 
lärares dagliga undervisningspraktik, det vill säga att lärare planerar och 
utvärderar en del av sin dagliga undervisning tillsammans. Vidare syftar ÄDK 
till att stärka skolledares dagliga pedagogiska ledarskap att leda utvecklingen 
av undervisningspraktiken.  

ÄDK har både likheter och skillnader med Learning study (LearS). Precis som 
för ÄDK är ett av syftena med LearS att deltagande elever ska förbättra sitt 
lärande av lärandeobjektet som fokuseras i studien (Kullberg, 2010). En annan 
likhet är att LearS kan användas som en modell för skolutveckling (Carlgren 
et al., 2017). Däremot skiljer sig syftet med att arbeta med skolutveckling 
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mellan ÄDK och LearS. När LearS används som modell för utvecklingsarbete 
har författaren till föreliggande uppsats erfarenhet av att det primära syftet ofta 
är att fortbilda lärarna genom deras deltagande i studierna, det vill säga att 
lärarnas lärande är i förgrunden5. I LearS sker detta lärande ofta genom att 
lärarna undersöker relationen mellan elevernas lärande och den undervisning 
som genomförts, med andra ord genereras lärarnas lärande med hjälp av 
elevernas lärande. Tanken bakom LearS som skolutveckling är att, det lärande 
som lärarna genererar genom studien ska leda till en bättre undervisning som 
gynnar elevernas lärande, även efter att studien avslutats. Till skillnad från 
LearS används ÄDK som skolutveckling bland annat för att skapa en kultur 
av att fokusera elevernas lärande och utveckling i lärarnas dagliga arbete, det 
vill säga att elevernas lärande är i förgrunden hela tiden. En annan skillnad är 
att LearS även kan användas som en forskningsansats, där olika 
forskningsfrågor undersöks (till exempel lärandets kritiska aspekter, 
relationen mellan undervisning och elevernas lärande och innebörden av olika 
slags kunnanden) (Carlgren et al., 2017). Det primära syftet med ÄDK är 
emellertid inte forskning.  

5.2.1. Lärandemålsarbete och variationsteorin 

Inom ramen för ÄDK genomförs bland annat så kallade lärandemålsarbeten6. 
Det är data från två sådana arbeten i matematik som har analyserats för att 

 

 

 

 

 

5 Författarens erfarenhet kommer av att ha handlett cirka 100 lärargrupper i LearS, när 
modellen används i skolutvecklingssyfte. 
6 Även så kallade Öppna lektioner kan genomföras inom ramen för ÄDK. Det innebär 
att en lärargrupp planerar en lektion och en av lärarna öppnar upp sitt klassrum för 
andra lärare (och andra intressenter som skolledare och forskare) för att observera 
lektionen. Efter genomförandet diskuteras lektionen av både den undervisande läraren 
och observatörerna. 
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besvara forskningsfrågorna i föreliggande uppsats. I lärandemålsarbeten, som 
genomförs i ÄDK, planerar och utvärderar en grupp lärare sin undervisning 
tillsammans som en del av sin dagliga undervisningspraktik för att eleverna 
ska nå specifika lärandemål. Detta arbete genomförs oftast av lärare som är 
grupperade så att de kan undervisa mot samma lärandemål. Vanligtvis har en 
lärargrupp veckovisa möten i cirka 1,5 timmar för detta. En av lärarna är 
utbildad till en så kallad lärledare. Denna utbildas bland annat i hur lärare kan 
arbeta kollaborativt för att elever ska nå ett lärandemål, hur 
variationsteoretiska principer kan användas i undervisningspraktiken och hur 
lärandemålsarbetet kan ledas (till exempel genom att vara en ”kritisk vän”). 
Även de andra lärarna och skolledarna får utbildning. Detta sker bland annat 
i form av föreläsningar om ÄDK, rekommendationer för hur 
lärandemålsarbeten kan gå till samt om variationsteorin och hur den kan 
användas i praktiken. När arbetet genomförs är variationsteorin tänkt att 
användas som redskap i planering, genomförande och utvärdering av 
undervisning. Dessutom är det tänkt att arbetet ska genomföras på ett 
aktionsforskningsliknande sätt, det vill säga i en cyklisk process av att planera 
– handla – observera – reflektera – planera … (Rönnerman, 2011).  

Nedan beskrivs hur lärandemålsarbeten rekommenderas att genomföras i 
ÄDK (figur 1).  
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Figur 1. Processen i ett lärandemålsarbete (Mårtensson, 2021, s. 339). 

Ett lärandemålsarbete börjar med att lärargruppen väljer ett lärandemål som 
de vill att eleverna ska nå (1). Ett sådant mål ska kunna relateras till uppdraget 
i kursplanen och kan med fördel vara en ämnesspecifik förmåga som lärarna 
tycker att det är svårt att undervisa om. Därefter analyseras vilka 
ämnesspecifika aspekter, det vill säga nödvändiga aspekter av lärandemålets 
ämnesinnehåll, som är mest centrala att lära för att elever ska nå lärandemålet. 
I detta ingår även att analysera hur aspekterna relaterar till varandra. Om 
lärargruppen upplever behov av att undersöka hur de aktuella eleverna förstår 
lärandemålet och de centrala aspekter som framkommit i analysen, planeras 
och genomförs ett förtest (2). Elevernas svar på uppgifterna i testet utvärderas, 
där lärarna bland annat kan ta hjälp av den variationsteoretiska principen, 
andra ordningens perspektiv. Syftet med utvärderingen är att både kunna 
precisera lärandemålet och identifiera några av de aspekter som de aktuella 
elevgrupperna behöver lära sig för att nå målet, det vill säga kritiska aspekter 
(3). Därefter planerar lärargruppen gemensamt vilka identifierade kritiska 
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aspekter som ska undervisas under kommande vecka (4). I planeringen av 
detta kan den variationsteoretiska principen, relationen mellan variation och 
invarians, användas. Både planeringen av vilka kritiska aspekter som ska 
undervisas och hur de ska undervisas anpassas till respektive elevgrupp. Den 
planerade undervisningen genomförs sedan under kommande vecka av 
respektive lärare med dennes elevgrupp, det vill säga lektionerna äger rum 
parallellt (5). Även i undervisningssituationen kan lärarna använda de 
variationsteoretiska principerna, andra ordningens perspektiv samt relationen 
mellan variation och invarians. Både i och efter undervisningen försöker 
läraren först själv utvärdera elevernas lärande och förståelse av de kritiska 
aspekterna och lärandemålet. På nästa möte utvärderar lärarna genomförd 
undervisning tillsammans och planerar ny undervisning för nästkommande 
vecka (6). I den gemensamma utvärderingen fokuseras först elevernas lärande 
och förståelse av de kritiska aspekterna och lärandemålet som ett resultat av 
undervisningen. Sedan utvärderas även undervisningens kvalitet (styrkor och 
svagheter) utifrån om och på vilket sätt den bidragit till elevernas lärande. I 
utvärderingen kan lärarna återigen ta hjälp av de variationsteoretiska 
principerna, andra ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och 
invarians, för att undersöka relationen mellan genomförd undervisning och 
elevernas lärande. Som underlag till utvärderingen används till exempel 
elevernas skriftliga svar på uppgifter och anteckningar som lärarna har gjort 
till elevernas muntliga svar i undervisningen samt lärarnas reflektioner över 
genomförd undervisning. Utvärderingen ligger till grund för planeringen av 
den kommande undervisningen, det vill säga vilka kritiska aspekter som ska 
fokuseras och hur de kan undervisas. I arbetet upprepas punkterna 3 till 6 (se 
figur 1) i en cyklisk process.  

I slutet av lärandemålsarbetet, kan ett eftertest genomföras. Detta test 
genomförs i så fall vanligtvis efter att den cykliska processen pågått ett antal 
veckor. Uppgifterna i eftertestet kan vara de samma eller skilja sig från 
uppgifterna i förtestet. Till exempel kan lärandemålet och de centrala 
aspekterna ha förändrats under processen, vilket innebär att uppgifterna i 
förtestet är mer eller mindre relevanta att använda i eftertestet. Emellertid, om 
för- och eftertest är lika eller några uppgifter i testen är lika, ger det möjlighet 
till att identifiera förändringar i elevernas kunnande av lärandemålet och av 
specifika aspekter. I utvärderingen av elevsvaren på uppgifterna från 
eftertestet kan lärarna återigen använda den variationsteoretiska principen, 
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andra ordningens perspektiv. När lärarna upplever att eleverna har nått 
lärandemålet eller att de inte hinner undervisa mera för att alla elever ska nå 
målet, avslutas den cykliska processen.  

Den sista delen av lärandemålsarbetet består av att utvärdera arbetet och 
eventuellt dokumentera det skriftligt samt presentera resultatet av arbetet (7). 
Om arbetet dokumenteras och presenteras rekommenderas att några specifika 
saker lyfts fram såsom lärandemålet och centrala ämnesaspekter, funna 
elevuppfattningar och kritiska aspekter samt exempel på effektfulla 
undervisningsmoment relaterat de kritiska aspekterna.  

Förutom att lärarna använder sin praktiska yrkesteori och variationsteorin, är 
det också tänkt att de kan använda ämnesdidaktiska teorier, ämnesteorier och 
forskningsresultat i lärandemålsarbetet. 

Det rekommenderade sättet att genomföra lärandemålsarbeten i ÄDK har både 
likheter och skillnader med hur LearS genomförs. En likhet är att 
variationsteorin är den teori om lärande som vanligen används i planering, 
genomförande samt utvärdering av undervisning. En annan likhet är att 
reflektion av genomförda lektioner utgör grunden för planering av kommande 
lektioner. En skillnad är omfånget av det innehåll som är tänkt att eleverna ska 
lära sig och antalet lektioner som genomförs. I LearS fokuseras ett 
lärandeobjekt och oftast är det en och samma lektion som utvecklas i 
processen vilket kan ta en hel termin (Kullberg, 2010). När 
lärandemålsarbeten genomförs i ÄDK fokuseras däremot ett mer långsiktigt 
lärandemål. För att eleverna ska nå målet genomförs flera lektioner, som en 
del av lärarnas dagliga undervisningspraktik. Denna skillnad medför även 
skillnader i processen när lektioner planeras och utvärderas. I LearS är den 
iterativa processen nödvändig eftersom det är en lektion som utvecklas i syfte 
att eleverna ska lära sig ett specifikt lärandeobjekt (Pang & Marton, 2003) och 
den enskilda lektionen genomförs med olika elevgrupper. I ÄDK:s 
lärandemålsarbeten länkas den ena lektionen samman med den andra och 
planering av nya lektioner baseras på utvärdering av de föregående. 
Lektionerna genomförs av respektive lärare med dennes elevgrupp. 
Ytterligare en skillnad är att lärarna som deltar i LearS observerar och 
dokumenterar undervisningen som genomförs i studien, ofta med hjälp av 
videofilm. Detta är inte obligatoriskt i lärandemålsarbeten som genomförs i 
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ÄDK, eftersom lärare ofta inte finner tid till att observera kollegornas 
lektioner inom ramen för den dagliga undervisningspraktiken. 

5.2.2. Lärandemålsarbetena i delstudierna 

Det finns såväl likheter som skillnader mellan de två olika delstudierna vad 
gäller hur lärandemålsarbetena genomfördes. Detta ligger i linje med att varje 
aktionsforskning har unika förutsättningar och därav genomförs på olika sätt 
(Carr & Kemmis, 2005; Rönnerman, 2011; Somekh & Zeichner, 2009). 

När det gäller det matematiska innehållet, var detta olika. I studie 1 var 
lärandemålet att eleverna skulle förstå tal i decimalform medan i studie 2 
skulle eleverna utveckla förmågan att kunna resonera om flersiffriga naturliga 
tal utifrån decimalsystemets principer. Däremot valdes målen med samma 
utgångspunkter: dels var de kopplade till kursplanens syfte och centralt 
innehåll i Lgr-11 (2011), dels upplevde lärarna svårigheter att undervisa om 
dessa innehåll. 

Även när det gäller genomförandet fanns likheter och skillnader. I studie 1 
genomfördes arbetet under sex veckors tid och i studie 2 under fjorton veckor. 
Båda arbetena genomfördes på ett liknande sätt som rekommenderas i ÄDK 
(se figur 1). I båda arbetena ansåg lärargrupperna även det vara relevant att 
genomföra ett förtest. I studie 1 genomfördes ett skriftligt (se bilaga 1) och i 
studie 2 ett muntligt test (se bilaga 2). Den cykliska processen, i form av 
punkterna 3 till 6 (figur 1), genomfördes i olika antal omgångar i studierna. I 
studie 1 genomfördes processen i två omgångar och i studie 2 i nio omgångar. 
I studie 2 genomfördes även ett eftertest, vilket inte gjordes i studie 1. 
Eftertestet innehöll samma uppgifter som i förtestet och elevernas svar på 
eftertestet utvärderades av lärargruppen. Emellertid användes inte resultatet 
av utvärderingen för att planera ytterligare undervisning, utan den cykliska 
processen avslutades i och med testet. I båda studierna användes 
variationsteorin, dels i utvärderingen av elevernas svar på uppgifter i för- och 
eftertest, dels i planeringen, genomförandet samt utvärderingen av 
undervisning och elevernas lärande. 
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5.3. Studiernas deltagare 

Lärargruppen i studie 1 bestod, utöver forskaren (försteförfattaren till artikel 
1), av fem lärare som undervisade matematik i årskurs 4-7. Vid tidpunkten för 
studien hade lärarna mellan 1,5 och 40 års erfarenhet av att undervisa. De 
arbetade på en kommunal skola i en mindre kommun. Lärargruppen i studie 2 
bestod, utöver forskaren (författaren till föreliggande uppsats), av fem lärare 
som undervisade matematik i årskurs 2. Vid tidpunkten för studien hade 
lärarna i denna grupp mellan 1 och 25 års erfarenhet av att undervisa. De 
arbetade på en kommunal skola i en grannkommun till en större stad.  

Lärargrupperna valdes bland annat utifrån att de vid studiernas tidpunkt hade 
viss erfarenhet av att arbeta i ÄDK. Erfarenheten gjorde att de dels hade 
använt variatonsteorin i sin undervisningspraktik tidigare, dels arbetat 
tillsammans på ett aktionsforskningsliknande sätt i tidigare 
lärandemålsarbeten. Erfarenheten var emellertid inte så omfattande. De lärare 
som ingick i studie 1 hade två års erfarenhet och de som ingick i studie 2 hade 
enbart ett halvt års erfarenhet av ÄDK-arbete. Lärandemålsarbetet i studie 1 
genomfördes under höstterminen 2016 och i studie 2 under vårterminen 2016. 
Vid den tiden var det enbart ett fåtal skolor i Sverige som hade börjat arbeta i 
ÄDK. Därför var det ett begränsat antal grupper av lärare som var aktuella att 
delta i studierna. De grupper som tillfrågades var grupper som arbetade med 
matematikämnet. Anledningen till detta var för att båda forskarna var 
matematiklärare i grunden och hade kompetens inom det matematikdidaktiska 
fältet. För att kunna samla in data behövde forskarna delta i gruppernas 
veckovisa möten och i studie 2 behövdes även en av lärarnas undervisning 
filmas mellan mötena. Därav var det av logistiska skäl praktiskt att 
lärargrupperna arbetade på närbelägna skolor. De grupper av lärare som 
tillfrågades först var de som sedan också deltog i studierna.  

De 20 elever som ingick i studie 2, gick i årskurs 2 och undervisades av en av 
de deltagande lärarna. Att just dessa elever ingick i studien var en konsekvens 
av att deras lärare anmälde sig frivilligt till att dennes undervisning kunde 
filmas och utgöra en del av datamaterialet. 
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5.3.1. Forskarnas och lärarnas roller 

Att lärarna har varit medforskare i delstudierna har varit viktigt eftersom, om 
den som genomför forskningen berörs praktiskt av forskningsobjektet, ökar 
det möjligheten att resultatet blir relevant (Bulterman-Bos, 2008). I 
delstudierna har lärarna bidragit med sin praktiska kunskap och erfarenhet, 
vilket är centralt i en aktionsforskning (Elliot, 1991; Somekh & Zeichner, 
2009; Stenhouse, 1981). Ett exempel på detta gäller valet av lärandemål. Valet 
av lärandemålen gjordes dels utifrån att lärarna hade erfarenhet av att dessa 
var svåra att undervisa, dels att de var lämpliga för deras elevgrupper. Att 
lärarna påverkar vad som ska studeras i en aktionsforskning ses som viktigt, 
eftersom det är de som har kunskap om sin praktik och därför bäst vet vad som 
behöver utvecklas (Rönnerman, 2011). Lärarnas praktiska yrkesteori är också 
ett viktigt bidrag i planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen, eftersom sådan kunskap behövs för att förstå och kunna ta 
beslut i den komplexa undervisningspraktiken (Bulterman-Bos, 2008; Pring, 
2006). I den här studien använde lärarna sina yrkeserfarenheter på flera vis, 
bland annat genom att de avgjorde vilka övningar som var lämpliga att 
använda, vilka och hur många uppgifter och exempel som skulle väljas och 
användas, vilket material som var lämpligt samt hur eleverna skulle grupperas 
och samarbeta i undervisningen.  

Emellertid behövs oftast en forskare för att aktionsforskningen ska bli 
teoretiskt informerad (Elliot, 1994; Stenhouse, 1975, 1981) och genomföras 
på ett vetenskapligt sätt (Newton & Burgess, 2008). I lärargruppernas arbete 
bidrog forskarna bland annat till gruppens förståelse och tillämpning av 
variationsteoretiska principer. Dels var det forskarna som höll föreläsningar 
om variationsteorin innan studierna startade, dels lyfte forskarna (och 
lärledaren i gruppen) ibland fram teorins principer i den gemensamma 
arbetsprocessen. I de två studierna hjälpte forskarna även lärarna att 
genomföra studierna enligt aktionsforskningens cykliska process. Detta kan 
vara nödvändigt eftersom lärare ofta saknar egen erfarenhet av forskning 
(Stenhouse, 1981), vilket kan göra det svårt för dem att genomföra en 
aktionsforskning med kvalitet (Newton & Burgess, 2008).  

Forskarna och lärarna hade olika ansvar i studierna. Lärarna ansvarade för och 
tog de slutgiltiga besluten om vad som skulle undervisas och hur detta skulle 
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undervisas i elevgrupperna. Detta var viktigt, dels för att lärarna är experter i 
sin egen undervisningspraktik (Magya & Mayer, 1998), dels för att de är 
ansvariga för undervisningen och därmed har mer personliga engagemang än 
en utomstående forskare (Stenhouse, 1981). I lärargrupperna fanns, liksom i 
alla andra grupper av lärare i ÄDK, en lärledare. Lärledarnas uppgift var, 
bland annat, att hjälpa lärargruppen att genomföra lärandemålsarbetet enligt 
de rekommendationer som ges i ÄDK (se figur 1), att tillämpa 
variationsteoretiska principer i arbetet, samt att vara en ”kritisk vän”. Att vara 
”kritiska vänner” och utmana det förgivettagna, ses som viktigt för resultatet 
av det kollaborativa arbetet, både i en aktionsforskning (Rönnerman, 2011) 
och i ÄDK. Även forskarna hjälpte till med detta. Forskarna ansvarade för 
mötesanteckningarna vilka också användes som data i studierna. 
Anteckningarna delades med lärarna som använde dem inför och i 
undervisningen. Forskarna ansvarade också för att samla in annan data till 
delstudierna som presenterades i artikel 1 respektive artikel 2.  

Det är inte självklart att samarbetet mellan forskare och lärare flyter på utan 
problem. De olika kompetenserna och agendorna kan upplevas som att de 
konkurrerar med varandra och oklara hierarkier kan skapa konflikter i 
samarbetet. Forskares och lärares medvetenhet och inställning till sådana 
spänningar kan i värsta fall skapa ett tillstånd av status quo, det vill säga brist 
på ett utvecklande samarbete (Adamson & Walker, 2010). När det gäller 
forskarnas och lärarnas agendor för samarbetet diskuterades de mestadels i 
början av studierna. Då tydliggjordes det gemensamma objektet (hur 
undervisningen kunde genomföras så att eleverna kunde nå lärandemålet), 
men också att forskarna hade ytterligare ett forskningsobjekt. Huvudfokus i 
processen låg på att undersöka hur eleverna kunde undervisas för att nå 
lärandemålen, samtidigt som processen genererade data.  

När det gäller forskarnas och lärarnas olika kompetenser sågs dessa som 
komplementära. Visserligen uppstod ibland motsättningar mellan 
kompetenserna, men oftast löstes de på ett sådant sätt att lärargruppen lärde 
tillsammans (se artikel 1 för exempel på sådana motsättningar, lösningar och 
lärdomar). När det gäller maktförhållanden i samarbeten mellan forskare och 
lärare i aktionsforskning går de ej att undvika, men däremot går det att vara 
medveten om dem och på så sätt kunna förhålla sig till dem (Magya & Mayer, 
1998). Utöver att diskutera agendor för samarbetet diskuterades de roller och 
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uppgifter som forskarna respektive lärarna hade i samarbetet. Detta gjordes 
mer frekvent genom hela studierna. Hur väl lärargrupperna lyckades att vara 
medvetna om andra maktförhållandena i samarbetet är svårt att avgöra. 

När lärandemålsarbetena hade genomförts avslutades lärarnas deltagande i 
delstudierna. De var varken delaktiga i den fortsatta analysen av data som hade 
genererats eller som medförfattare till artiklarna. Insamling och analys av data 
som låg till grund för resultatet i artikel 1 genomfördes av försteförfattaren. 
Dessutom skrev denne både resultat- och metodavsnittet. Andreförfattaren 
(tillika författaren till föreliggande uppsats) gjorde litteratursökning och 
granskning av tidigare forskning om vad som påverkar lärares lärande i PLG 
liknande Lesson study och Learning study  samt skrev inledningen till artikeln. 
Diskussionen skrev båda författarna tillsammans. När det gäller artikel 2, har 
författaren till denna (tillika författaren till föreliggande uppsats) både samlat 
in och analyserat data samt författat hela artikeln. 

5.4. Forskningsfrågor, data och analys i 
delstudierna och re-analysen 

Studie 1, studie 2 och re-analysen har olika forskningsfrågor. Data och 
analysmetod som använts i delstudierna och i re-analysen har anpassats för att 
kunna besvara respektive forskningsfråga. En översiktlig beskrivning av 
forskningsfrågorna, data och analysmetoderna framgår av tabell 1.  
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Tabell 1 

Forskningsfrågor, data och analysmetoder/teorier i delstudierna och 
re-analysen 

 Studie 1 Studie 2 Re-analysen 
Forskningsfråga Vilka 

motsättningar kan 
uppkomma när 
lärare arbetar 
kollaborativt med 
sin 
undervisnings-
praktik i ÄDK och 
hur kan dessa 
driva fram 
lärarnas lärande 
om vad eleverna 
behöver lära? 

Hur kan aspekter 
av innehållet 
varieras i 
undervisningen för 
att skapa 
möjligheter för 
eleverna att 
utveckla 
förståelse av 
platsvärde utifrån 
decimalsystemets 
principer?  
 

Vad kan de 
variationsteoretiska 
principerna andra 
ordningens perspektiv 
samt relationen mellan 
variation och invarians 
som en nödvändig 
förutsättning för 
lärande bidra med till 
lärares planering, 
genomförande och 
utvärdering av 
matematikundervisning 
när de arbetar inom 
ramen för ÄDK? 
 

Data Transkriptioner av 
ljudupptagningar 
från 5 av 
lärargruppens 
möten (430 
minuter) och 
anteckningar från 
mötena (t.ex. 
planerade 
uppgifter) 
 

Transkriptioner av 
videoupptagningar 
av 40 
elevintervjuer i för- 
och eftertest (720 
minuter), samt 
videoupptagningar 
av undervisning 
från 14 lektioner 
(560 minuter) 
 

Data från studie 1: 
Ljudupptagningar från 
5 av lärargruppens 
möten (430 minuter) 
och anteckningar från 
mötena. 
 
Data från studie 2: 
Videoupptagningar av 
undervisning från 14 
lektioner (560 minuter). 
 

Analysmetod/Teori 
som använts i 
analysen 

Teorin om 
aktivitetssystem 
(Engeström,1987) 
och expansivt 
lärande 
(Engeström & 
Sannino, 2010) 

Variationsteori 
(Marton, 2015) 

Tematisk analys 
(Braun & Clarke, 2006) 
och variationsteori 
(Marton, 2015) 

 

Som framgår av tabell 1 har data från lärargruppens möten använts i studie 1. 
Utifrån att se ÄDK som ett aktivitetssystem (Engeström, 1987) användes 
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teorin om expansivt lärande (Engeström & Sannino, 2010) i analysen, för att 
besvara forskningsfrågan: Vilka motsättningar kan uppkomma när lärare 
arbetar kollaborativt med sin undervisningspraktik i ÄDK och hur kan de 
driva fram lärarnas lärande av vad eleverna behöver lära? I studie 2 användes 
data från både elevintervjuer i för- och eftertest samt data från en av lärarnas 
undervisning för att besvara forskningsfrågan: Hur kan aspekter av innehållet 
varieras i undervisning för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla 
förståelse av platsvärde utifrån decimalsystemets principer? När data från 
studie 1 och studie 2 re-analyserades användes både tematisk analys (Braun 
& Clarke, 2006) och variationsteorin för att besvara forskningsfrågan: Vad 
kan de variationsteoretiska principerna andra ordningens perspektiv samt 
relationen mellan variation och invarians som en nödvändig förutsättning för 
lärande, bidra med till planering, genomförande och utvärdering av 
matematikundervisning när lärare arbetar inom ramen för ämnesdidaktiskt 
kollegium (ÄDK)? 

5.4.1. Studie 1 

När studie 1 (Mårtensson & Hansson, 2018) genomfördes undersöktes flera 
objekt, vilket ses som möjligt i en aktionsforskning (Gallas, 1998). Att studera 
vad eleverna behövde lära sig för att nå lärandemålet om tal i decimalform 
och hur detta kunde undervisas, var ett gemensamt objekt för lärarna och 
forskaren (förste författaren till artikel 1). Dessutom hade forskaren ett ”eget” 
forskningsobjekt, att studera vad som driver fram lärares lärande i 
kollaborativa arbeten som liknar LearS. När olika objekt undersöks i 
aktionsforskning kan de vara av olika intresse för medforskarna (Losito et al., 
1998). I studien var det förra objektet mest intressant för lärarna och det senare 
mest intressant för forskaren.  

I studien användes data från lärargruppens möten, både ljudupptagningar från 
mötena (430 minuter), transkriptioner av dessa inspelningsfiler samt 
mötesanteckningar (se tabell 1). På grund av tekniska problem har enbart 
ljudupptagningar från fem av sex möten kunnat användas som data i studien. 
Däremot finns anteckningar från diskussionen från det första mötet i form av 
en ”karta” som lärargruppen gjorde och denna har använts som data i studien. 
Planerat förtest och planerade uppgifter samlades också in och användes som 
data i studien. 
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I analys av data användes teorin om expansivt lärande (Engeström & Sannino, 
2010). Teorin sågs som lämplig eftersom ÄDK kan betraktas som ett 
aktivitetssystem och teorin kan fånga hur lärande uppstår inom ett sådant 
system (Engeström, 1987). 

 

Figur 2. Den generella modellen av ett aktivitetssystem (Engeström, 1987, s. 
78). 

Ett aktivitetssystem består av olika delar (se figur 2) som påverkar varandra 
och som driver fram både ett lärande hos personerna som arbetar i systemet 
och aktiviteterna däri (Engeström, 1987). Teorin om expansivt lärande kan ses 
som en tillämpning av aktivitetsteorin och används för att studera lärandet av 
ett specifikt objekt inom aktivitetssystemet (Engeström & Sannino, 2010). I 
studien var aktivitetssystemets ’objekt’ vad eleverna behövde lära, det vill 
säga det var detta som lärargruppen lärde sig något om. Lärarna och forskaren 
var de ’subjekt’ som arbetade tillsammans i ÄDK för att lära sig om ’objektet’. 
De olika ansvarsområdena, maktförhållandena och rollerna som beskrivits 
tidigare var den ’fördelning av arbetet’ som lärarna, lärledaren respektive 
forskaren hade i samarbetet. ’Reglerna’ utgjordes av vad som begränsade 
lärargruppen i sitt lärandemålsarbete, till exempel läroplanen samt mötes- och 
lektionstid. Variationsteorin och uppgifterna som planerades och 
genomfördes var exempel på instrument som bidrog till lärande om vad 
eleverna behövde lära, eller med andra ord, att objektet expanderade. På 
skolan var lärargruppen en subgrupp i den större ’gemenskapen’ som 
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exempelvis bestod av rektor, övriga ÄDK-grupper och elevernas föräldrar. 
Lärande ses utifrån aktivitetsteorin som ett resultat av hur motsättningar som 
uppkommer mellan delarna och inom delarna i aktivitetssystemet hanteras 
(Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010). Motsättningar definieras 
som spänningar som kan upptäckas och tas om hand i aktivitetssystemet och 
dessa kan komma till uttryck som till exempel konflikter och dilemman 
(Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010).  

Analysen genomfördes i tre steg. I det första steget undersöktes vilka 
motsättningar som uppkom inom eller mellan delarna i aktivitetssystemet, det 
vill säga inom den aktuella ÄDK-gruppens arbete. I det andra steget 
undersöktes vilka nya idéer och verktyg som föreslogs som lösningar till de 
identifierade motsättningarna. I tredje steget undersöktes innebörden och 
resultatet av motsättningarna och lösningarna på motsättningarna. I denna del 
av analysprocessen fokuserades hur lärargruppens förståelse av vad eleverna 
behövde lära utvecklades, det vill säga hur ’objektet’ expanderade. 

5.4.2. Studie 2 

I studie 2 (Hansson, 2019) undersöktes hur begreppet platsvärde kunde 
undervisas. Data bestod dels av videoupptagningar från en av lärargruppens 
undervisning, dels av videoupptagningar från en elevgrupps för- och eftertest. 
Videoupptagningarna av undervisningen kom från 14 lektioner och utgjorde 
totalt 560 minuter film. Dessa inspelningsfiler transkriberades ej. Lektionerna 
filmades av forskaren, förutom två lektioner, då läraren själv ställde upp 
kameran på ett stativ och filmade lektionerna. För- och eftertest genomfördes 
som elevintervjuer med 20 elever av forskaren. Videoupptagningarna från 
dessa intervjuer, utgjorde totalt 40 observationer och 720 minuter film. Dessa 
inspelningsfiler transkriberades. När intervjuerna genomfördes satt forskaren 
och eleven vid ett bord och kameran var uppställd på ett stativ framför dem. 
På detta sätt kunde videoinspelningen ta upp både ljud från samtalet och bild 
av det som eleverna pekade på under intervjun.  

Analysen genomfördes i tre steg. I det första steget analyserades elevernas 
uttryck för förståelse av respektive aspekt av platsvärde, i både för- och 
eftertest. Därefter jämfördes elevernas förståelse i de båda testen för att kunna 
identifiera vad eleverna hade lärt sig av undervisningen (Se artikel 2 s. 56-57) 
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för en detaljerad beskrivning av hur elevernas uttryck analyserades och 
bedömdes). I det andra steget analyserades vilka aspekter som gjordes möjliga 
att lära i undervisningen, med hjälp av variationsteorin. I artikel 2 (s. 57-58) 
beskrivs i detalj hur den variationsteoretiska analysen genomfördes. I det 
tredje steget jämfördes sedan hur det som analysen visat att eleverna hade lärt 
sig speglade de aspekter som hade gjorts möjliga att lära i undervisningen. 

5.4.3. Re-analysen 

Den data som genererades i studie 1 och 2 har re-analyserats i syfte att besvara 
forskningsfrågan: Vad kan de variationsteoretiska principerna andra 
ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och invarians som en 
nödvändig förutsättning för lärande, bidra med till planering, genomförande 
och utvärdering av matematikundervisning när lärare arbetar inom ramen för 
ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK)? 

Data 

I re-analysen användes data från studie 1 för att undersöka vad de 
variationsteoretiska principerna, andra ordningens perspektiv samt relationen 
mellan variation och invarians, kan bidra med till planering och utvärdering 
av undervisning. Denna data bestod av ljudupptagningar (430 minuter) och 
mötesanteckningar från fem av lärargruppens möten (se tabell 1). Däremot 
användes inte transkripten av ljudupptagningarna, (som användes i studie 1), 
eftersom de inte längre fanns att tillgå7. Ljudupptagningarna var viktiga för att 
kunna analysera vad som uttrycktes muntligt och för att kunna analysera data 
vid flera tillfällen. Emellertid uttalades inte alltid lärargruppens slutsatser av 

 

 

 

 

 

7 Transkripten raderades av misstag vid ett byte av dator. 
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diskussionerna, utan de skrevs istället ner som mötesanteckningar. Därför var 
även anteckningarna viktig data att analysera. 

För att undersöka vad den variationsteoretiska principen, relationen mellan 
variation och invarians, kan bidra med till genomförandet av undervisning, 
användes data från studie 2. Denna data bestod av 14 videoinspelade lektioner 
(totalt 560 min.) som genomfördes av en av lärargruppens lärare (se tabell 1). 
Videoupptagningarna gjorde det möjligt att studera lektionerna i detalj; både 
vad som uttrycktes muntligt, med gester och vad som skrevs på tavlan. 
Tillsammans utgjorde detta data för att undersöka vad variationsteorin bidrog 
med till genomförandet av undervisningen.  

Att data, som re-analyserades, genererades i aktionsforskning har setts som 
gynnsamt för att besvara forskningsfrågan i uppsatsen. Aktionsforskning 
används bland annat för att undersöka hur teorier kan informera lärares 
undervisningspraktik (van den Akker, 1999). Dessutom använder och testar 
lärare teorier för att förstå och utveckla sin undervisningspraktik när de deltar 
i aktionsforskning (Stenhouse, 1981; Rönnerman, 2011). I delstudierna har 
variationsteorin använts som redskap i undervisningspraktiken. Det innebär 
även att lärarna försökte lära sig teorin och göra den till sin egen, genom att 
pröva och reflektera över vad den kunde bidra med till planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning. 

Analys 

Re-analys av data genomfördes med tematisk analys som metod (Braun & 
Clarke, 2006). Denna syftar till att identifiera och rapportera teman som kan 
konstrueras från data. I metoden definieras ett tema som att det representerar 
ett mönster eller en innebörd i relation till forskningsfrågan. Tematisk analys 
kan genomföras både teoretiskt och induktivt. I föreliggande uppsats är re-
analysen genomförd som en teoretisk tematisk analys, vilket innebär att 
forskaren försöker finna teman i relation till en på förhand bestämd 
forskningsfråga och utifrån specifika teoretiska intressen. Detta skiljer sig från 
induktiv tematisk analys, där data undersöks utan en på förhand bestämd 
forskningsfråga eller specifika teoretiska intressen (Braun & Clarke, 2006, s. 
83-84). Teoretisk tematisk analys valdes både för att forskningsfrågan var 
bestämd på förhand och för att den innebär att studera vad specifika 
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variationsteoretiska principer kan bidra med till planering, genomförande och 
utvärdering av undervisning. 

När re-analysen genomfördes var den inspirerad av de faser som Braun och 
Clarke (2006) rekommenderar för en tematisk analys. För att lära känna 
materialet startade analysprocessen med en genomgång av all data. I denna 
fas antecknades även initiala idéer till teman utifrån de mönster som 
identifierades. Därefter analyserades data mer noggrant i två steg. I båda 
stegen användes specifika frågor som var relaterade till forskningsfrågan. I 
första steget analyserades när de variationsteoretiska principerna, andra 
ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och invarians, 
användes i lärandemålsarbetena. I relation till principen om andra ordningens 
perspektiv användes frågan: När utgår lärargruppen från elevernas erfarande 
för att planera, genomföra och utvärdera uppgifter?. När det gäller principen 
om relationen mellan variation och invarians användes frågan: När planeras 
och undervisas uppgifter som har karaktären av att en specifik aspekt varierar 
medan andra aspekter är invarianta?. I relation till frågorna skapades koder 
genom att citat markerades och minnesanteckningar fördes. Till exempel 
färgmarkerades vissa citat i turkos som en kod för att lärargruppen använde 
principen om andra ordningens perspektiv. Ett sådant exempel är när 
lärargruppen utvärderade elevernas svar på uppgifter i förtestet. I 
utvärderingen framkom att flera elever hade svarat 1,18 på uppgiften 1,4 + 
0,14 =. När svaret diskuterades sa en lärare: ”Dom övergeneraliserar dom 
kunskaper de har om heltalen liksom”. Detta har tolkats som att diskutera 
svaret utifrån hur eleverna uppfattade talen i additionen, det vill säga att inta 
ett andra ordningens perspektiv. 

I andra steget analyserades vad det ledde till när de variationsteoretiska 
principerna användes. I detta steg användes bland andra analysfrågan: Vad 
gjordes möjligt att lära genom uppgifterna som planerades och undervisades 
utifrån principen om relationen mellan variation och invarians? För att kunna 
besvara denna fråga användes variationsteorins antagande om att det som 
varierar, mot bakgrund av något som är invariant, är möjligt att lära (Marton, 
2015; Marton, et al., 2004; Runesson, 1999), för att analysera vad som gjordes 
möjligt att lära (jfr. artikel 2 s. 57-58). Andra analysfrågor som användes var: 
Vad ledde det till i planering, genomförande och utvärdering av undervisning, 
när de variationsteoretiska principerna användes? och Hur förändrades 
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planering, genomförande och utvärdering av undervisning, när de 
variationsteoretiska principerna användes? För att kunna besvara dessa frågor 
undersöktes både vad som hände före och efter att principerna användes vid 
lärargruppens möten (studie 1) och i lärarens undervisning (studie 2). Även i 
denna fas av analysen skapades koder genom att citat markerades och 
minnesanteckningar fördes. Till exempel färgmarkerades vissa citat i gult, 
som en kod för att lärargruppen enbart fokuserade att eleverna svarat rätt och 
fel på uppgifter, samt hur de hade svarat. Ett sådant exempel är när 
lärargruppen utvärderade elevernas svar på uppgifterna i förtestet, innan de 
började använda principen om andra ordningens perspektiv. I diskussionen sa 
en lärare: ”Vi hade också många elever som inte kunde hur många tal det finns 
emellan 5.2 och 5.3, det är många som svarar att det finns tio tal”. Därefter 
jämfördes koderna i detta steg med koderna i första steget. Till exempel 
jämfördes koden för att lärargruppen ibland enbart fokuserade att eleverna 
svarat rätt och fel på uppgifter med koden om att de intog ett andra ordningens 
perspektiv.  

Genom sådana jämförelser och med hjälp av svaren på analysfrågan: Vad 
gjordes möjligt att lära genom uppgifterna som planerades och undervisades 
utifrån principen om relationen mellan variation och invarians?, var det 
möjligt att identifiera teman (mönster) av vad variationsteorin bidrog med. 
Dessa teman jämfördes sedan med varandra och grupperades som under-
teman till större teman.  

5.5. Etiska överväganden 
Utöver etiska ställningstaganden som handlar om forskarnas och lärarnas 
olika roller i delstudierna (se avsnitt 5.3.1.), så har studierna även följt 
Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed. Innan studierna 
påbörjades informerades alla deltagande lärare om syftet med studierna, att 
deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde 
avbryta sin medverkan. Lärarna deltog frivilligt i studierna. Eftersom elever 
deltog i studie 2, informerades deras målsmän om studien via brev (se bilaga 
3). I brevet fanns också en blankett där målsmännen kunde ge samtycke till 
att deras barn fick delta i studien och på vilket sätt data från studien fick 
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användas. Alla målsmän gav sin tillåtelse till att eleverna fick medverka i 
studien och att data fick användas i forskningssyfte.  

De deltagande lärarna och eleverna har givits fiktiva namn samt nämns inte 
namnen på deltagande skolor och kommuner i artiklarna eller i föreliggande 
uppsats. För att tydliggöra resultatet i artikel 2 har det varit viktigt att använda 
bilder från undervisningen, men varken elever eller läraren finns med på 
bilderna. För att ge lärarna möjlighet att veta vad delstudierna har givit för 
resultat och kunskapsbidrag har de fått ta del av de publicerade artiklarna samt 
informerats om vart de kan söka upp denna uppsats. 

Flera etiska ställningstaganden har gjorts i studien. Ett exempel är att ta 
hänsyn till både kunskapsintresset och informanternas intresse. När det gäller 
det förra möjliggjorde tillexempel lärarnas deltagande i delstudierna att data 
kunde genereras i en för studien relevant kontext, det vill säga i lärares 
undervisningspraktik. När det gäller det senare fick lärarna bland annat hjälp 
av forskarna att utveckla undervisning och en djupare förståelse för hur 
variationsteorin kan tillämpas.  

Ett annat exempel är att studien ämnar vara en forskning för lärare och inte på 
lärare. I studie 1 undersöktes vilka motsättningar som driver fram lärares 
lärande när de arbetar kollaborativt med sin undervisningspraktik i ÄDK. 
Eftersom det var lärargruppens arbete som studerades och kunskapsbidraget 
inte gav ett direkt bidrag att använda i lärares undervisningspraktik, kan det 
ses som en forskning på lärare. Emellertid, ett del-resultat i studien var de 
kritiska skillnader som lärargruppen fann att eleverna behövde lära sig. Dessa 
kan vara värdefulla även för andra lärare att utgå från när de ska undervisa om 
samma eller liknande lärandemål (jämför Kullberg, 2010; Runesson et al., 
2018). I studie 2 undersöktes hur aspekter av innehållet kan varieras i 
undervisning för att skapa möjligheter att utveckla förståelse av begreppet 
platsvärde. Resultatet visar bland annat på uppgifter och exempel som kan 
användas i undervisning för att skapa variationsmönster som gör det möjligt 
att lära sig vissa aspekter av platsvärde. Precis som kritiska aspekter eller 
kritiska skillnader kan sådana uppgifter och exempel vara värdefulla för andra 
lärare att utgå från när de ska undervisa om samma eller liknande innehåll. 
När det gäller forskningsfrågan i föreliggande uppsats handlar den om vad 
variationsteorin kan bidra med till lärares undervisningspraktik. Resultatet kan 
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fördjupa förståelsen av vilka delar av undervisningspraktiken som 
variationsteorin kan bidra till och indirekt även vilka delar som den inte kan 
bidra till. På detta sätt kan studien bidra till att lärare medvetet använder 
variationsteorin i de delar av undervisningspraktiken som den kan bidra till.  

Ett tredje exempel relaterar till elevintervjuerna i för- och eftertesten i studie 
2. Under intervjuerna fick eleverna arbeta med uppgifter och svara på frågor. 
Om eleverna inte kunde lösa två till tre av uppgifterna eller svara på frågor i 
anslutning till dessa uppgifter och verkade vara obekväma med situationen, 
gavs inte följdfrågor eller uppmaningar att försöka igen. Oavsett om eleverna 
svarade rätt eller fel försökte forskaren använda en neutral attityd till elevernas 
svar.  
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6. Resultat 

Syftet med uppsatsen är att vidga kunskapen om vad variationsteorin kan bidra 
med till lärares undervisningspraktik. Kapitlet inleds med en summering av 
resultaten i artikel 1 respektive artikel 2. Sedan skrivs resultatet av re-analysen 
fram som besvarar forskningsfrågan: Vad kan de variationsteoretiska 
principerna andra ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och 
invarians som en nödvändig förutsättning för lärande, bidra med till planering, 
genomförande och utvärdering av matematikundervisning när lärare arbetar 
inom ramen för ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK)? Avslutningsvis lyfts 
slutsatser av resultaten fram. 

6.1. Resultat i artikel 1 
I artikel 1 besvarades forskningsfrågan: Vilka motsättningar kan uppkomma 
när lärare arbetar kollaborativt med sin undervisningspraktik i ÄDK och hur 
kan dessa driva fram lärarnas lärande om vad eleverna behöver lära? För att 
besvara frågan analyserades data, i form av ljudinspelningar och 
mötesanteckningar, från lärargruppens möten i lärandemålsarbetet om tal i 
decimalform. Analysen genomfördes utifrån teorin om aktivitetssystem och 
expansivt lärande (Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010).  

Resultatet visar bland annat att när lärarnas tankar om elevernas felaktiga svar 
ställdes mot variationsteoretiska principer skapades en motsättning (se s. 104-
105 i artikel 1). Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv ses såväl elevers 
korrekta och felaktiga svar som uttryck för uppfattningar av det som ska läras 
och är centrala att utgå från i planering och undervisning. Detta stämde inte 
överens med den föreställning som lärarna hade; att elevers felaktiga svar har 
en negativ påverkan på elevers lärande om de lyfts fram i undervisning. 
Föreställningen utmanades genom att en av lärarna lyfte fram att de oftast 
brukade undervisa genom att berätta vad som är korrekt, men att det inte 
verkade leda till ett hållbart lärande. Även om lärarna hade olika uppfattningar 
om att använda felsvar så enades de om att undersöka detta under lektionerna 
genom att använda specifika undersökande frågor. 
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Resultatet visar att sådana motsättningar och lösningar fick lärargruppen att 
förändra sitt antagande om vad eleverna behövde lära. I början av 
lärandemålsarbetet antog de att eleverna behövde lära sig vad de tänkte var 
viktiga förmågor och aspekter av tal i decimalform8, som att till exempel förstå 
strukturen i positionssystemet. Genom att anta ett undersökande arbetssätt 
under processen, kom de succesivt fram till att eleverna behövde lära sig 
specifika kritiska aspekter för att utveckla förmågan att addera och 
multiplicera med tal i decimalform i en algoritm9. Det övergripande resultatet 
i artikeln är att, det var de motsättningar som framkom i lärarnas diskussioner 
och de lösningar på motsättningarna som drev fram förändringen av vad de 
antog att eleverna behövde lära. 

6.2. Resultat i artikel 2 

I artikel 2 besvarades forskningsfrågan: Hur kan aspekter av innehållet 
varieras i undervisning för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla 
förståelse av platsvärde utifrån decimalsystemets principer? För att besvara 
frågan analyserades data, i form av videoinspelade matematiklektioner, från 
en lärares undervisning i årskurs 2. Analysen genomfördes utifrån 
variationsteorin (Marton, 2015; Marton et al., 2004; Runesson, 1999), för att 
identifiera vad som gjordes möjligt att lära i undervisningen. Dessutom 
analyserades elevgruppens svar på uppgifter i ett förtest (innan 
undervisningen) och jämfördes med deras svar på samma uppgifter i ett 
eftertest (efter undervisningen). 

 

 

 

 

 

8 Se artikel 1, s. 102 och 103, Figur 2. 
9 Se artikel 1, s. 105. 
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Den studerade lärarens undervisning hade planerats och utvärderats inom 
ramen för ÄDK. Undervisningen syftade till att eleverna skulle kunna 
resonera om flersiffriga naturliga tal utifrån decimalsystemets principer. 
Resultatet visar att vissa av de exempel som användes i undervisningen 
skapade variationsmönster som var gynnsamma för att eleverna skulle urskilja 
aspekterna: ’Positionernas värde i decimalsystemet’, ’Platsvärde som ental’, 
’Platsvärde som antal av position’, ’Siffran ’0’ står för antalet noll av en 
position’ och ’Tio av en positions värde ger en av närmast högre position’ (se 
s. 60-64 i artikel 2). Resultatet visar emellertid också att vissa av de exempel 
som behandlades i undervisningen inte skapade variationsmönster som var 
tillräckliga för att eleverna skulle urskilja aspekterna: ’Decimalsystemets tio 
siffror gör att siffran ’9’ representerar det högsta antalet som kan anges i 
varje position' och ’Decimalprincipen gäller oberoende av position’ (se s. 64-
66 i artikel 2).  

Den övergripande slutsatsen i artikeln är att de exempel som användes i 
undervisningen, och som skapade specifika variationsmönster, var kritiska för 
att eleverna skulle ges möjlighet och lära sig det som avsågs. 

6.3. Resultat av re-analysen 
Re-analysen visar att variationsteorin blev ett viktigt bidrag till 
lärargruppernas arbete både i planering, genomförande och utvärdering av 
undervisning. Nedan utvecklas först teorins bidrag i utvärdering och 
planering, därefter vad teorin bidrog med i undervisningens genomförande. 

6.3.1. Variationsteorins bidrag till utvärdering och planering 
av undervisning 

I re-analysen av ljudfilerna och anteckningarna från lärargruppens möten i 
lärandemålsarbetet om tal i decimalform framkommer att variationsteorin 
bidrog till gruppens utvärdering och planering. Teorin bidrog till att förändra 
sättet att utvärdera, förändra antagandet om vad eleverna behövde lära sig och 
att konstruera uppgifter som gav specifika möjligheter till lärande. Nedan 
beskrivs detta i detalj och vad det innebär. 

 



 

 57   

 

Utvärdering av elevsvar och identifiering av vad eleverna behövde lära sig 

Re-analysen visar att den variationsteoretiska principen, andra ordningens 
perspektiv, bidrog till att lärargruppen förändrade sitt sätt att utvärdera hur 
eleverna löst och besvarat uppgifterna. I början av processen utvärderades 
elevernas svar enbart utifrån om de hade klarat uppgifterna eller ej samt hur 
många elever som hade svarat rätt respektive fel. Detta förändrades emellertid 
så att, de senare i processen utvärderade svaren genom att istället försöka 
förstå elevernas uppfattningar och vad som låg bakom svaren. 

Vidare visar analysen att den variationsteoretiska principen, andra ordningens 
perspektiv, bidrog till att lärargruppen succesivt under lärandemålsarbetet 
kom att förändra sitt antagande om vad eleverna behövde lära sig. I början 
antogs att eleverna behövde lära sig det som gruppen tänkte var viktiga 
förmågor och aspekter av tal i decimalform. När de senare i processen 
utvärderade elevernas svar utifrån andra ordningens perspektiv förändrades 
deras antaganden. Deras slutsats blev istället att eleverna behövde lära sig 
specifika skillnader. 

För att tydliggöra hur den variationsteoretiska principen, andra ordningens 
perspektiv, bidrog till förändringen av utvärderingen och hur det ledde till 
förändringen av vad lärargruppen antog att eleverna behövde lära sig, 
illustreras detta med nedan exempel från lärandemålsarbetet om tal i 
decimalform:  

I möte 1 diskuterade lärargruppen vad de antog var viktiga förmågor och 
aspekter av tal i decimalform som eleverna behövde lära sig och vad de skulle 
kunna ha för svårigheter med detta. I diskussionen utgick de både från sina 
egna matematiska kunskaper och erfarenheter av vad elever, som de hade 
undervisat tidigare, hade haft för svårigheter när det gäller lärandemålet. 
Slutsatserna sammanfattades i form av en ”karta” (Figur 3). 
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Figur 3. Förmågor och aspekter som lärargruppen antog var viktiga för 
eleverna att lära för att förstå tal i decimalform (Mårtensson & Hansson, 2018, 
s. 103). 

”Kartan” uttrycker det som lärargruppen menade var viktiga förmågor och 
aspekter av tal i decimalform och relationerna dem emellan. Av figur 3 
framgår att de antog att det var viktigt att eleverna utvecklade förmågorna att 
’jämföra och storleksordna decimaltal’, ’placera decimaltal på en tallinje’ och 
’addera, subtrahera, multiplicera samt dividera med decimaltal’. För att 
eleverna till exempel skulle utveckla förmågan att ’placera decimaltal på en 
tallinje’ antogs att de behövde lära sig aspekterna ’strukturen av platsvärde i 
talsystemet’, ’noll är både ett tal och en platshållare’ och ’decimaltecknet är 
en symbol som separerar heltalen från delarna i ett decimaltal’. Det vill säga, 
lärargruppen antog inte bara att eleverna behövde lära sig aspekterna separat, 
utan även hur de relaterar till varandra. Även gruppens förståelse av specifika 
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begrepp, och därmed hur de ville att eleverna skulle förstå begreppen, uttrycks 
i ”kartan”. Av figur 3 framgår till exempel inte bara att de antog att nollans 
innebörd var viktig för eleverna att lära sig. De definierade även hur de ville 
att eleverna skulle förstå innebörden, det vill säga att nollan både är ett tal och 
har funktionen som platshållare (noll av ett värde i en position). De 
uppfattningar av tal i decimalform som gruppen antog att eleverna skulle 
kunna ha, uttrycks också i ”kartan”. Av figur 3 framgår bland annat att några 
av deras tidigare elever verkar ha uppfattat att värdet av tal i decimalform 
beror på antalet decimaler i talet, till exempel att ju fler decimaler som det 
finns i talet, desto större är talet. 

Analysen visar att, i detta skede var det som lärargruppen kom fram till att 
eleverna behövde lära sig generellt för elever som går i årskurs 4 till 7. Det 
vill säga att det inte var vad de aktuella eleverna behövde lära sig. Detta kan 
förstås utifrån att de inte hade tagit utgångspunkt i hur just de aktuella eleverna 
förstod tal i decimalform. Såhär långt in i processen hade de varken genomfört 
ett förtest eller börjat undervisa eleverna om tal i decimalform. Istället 
baserades diskussionen på gruppens egna matematikkunskaper och 
erfarenheter, det vill säga att de intog ett första ordningens perspektiv (Marton 
& Booth, 2000), vilket resulterade i vad de antog var generella förmågor och 
aspekter som var viktiga att lära i dessa årskurser. Visserligen diskuterade och 
kom de fram till några missuppfattningar som de aktuella eleverna skulle 
kunna ha. Men dessa baserades på lärargruppens gemensamma erfarenheter 
av hur deras tidigare elever hade förstått tal i decimalform och inte på de 
aktuella elevernas förståelse.  

”Kartan” visar att lärargruppen startade lärandemålsarbetet med att fokusera 
på vilket innehåll som skulle undervisas. Detta var betydelsefullt för det 
fortsatta arbetet. Till exempel användes de identifierade förmågorna, 
aspekterna och de tidigare elevernas missuppfattningar som utgångspunkter 
för att designa uppgifter till ett förtest (bilaga 1) som genomfördes med de 
aktuella eleverna.  

I utvärderingen av elevsvaren på uppgifterna i förtestet bidrog den 
variationsteoretiska principen, andra ordningens perspektiv, till att gruppen 
förändrade sitt sätt att utvärdera svaren. När svaren utvärderades på de första 
uppgifterna i testet, kom diskussionen mest att handla om hur många elever 
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som svarat rätt eller fel på uppgifterna, om elevgruppen hade klarat lösa 
uppgifterna och vad i ”kartan” (figur 3) som eleverna behärskade. 
Utvärderingen av elevsvaren på uppgift 5 i förtestet (se figur 4), visar exempel 
på detta. 

 

Figur 4. Uppgift 5 i förtestet (se bilaga 1).  
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Följande visar hur lärargruppen utvärderade svaren på uppgift 5: 

Excerpt 1: 

1. Helena:  Sen är ju femman, där har vi ju nästan ingen som har rätt 

2. Siv:   Vi har tolv som har fel, ungefär hälften har rätt 

3. Helena:  Har dom det alltså i femman, det var ju positivt för i fyran är 
det ju bara några få som har rätt. Hur är det i övriga då? 

4. Linda:  Jag håller på 

5. Per:   Jag har sju som har fel på den 

Av excerpt 1 framgår att Helena, Siv och Per fokuserade på hur många av 
eleverna som inte hade klarat uppgifterna: ”där har vi ju nästan ingen som har 
rätt” (rad 1), ”Vi har tolv som har fel” (rad 2) och ”Jag har sju som har fel på 
den” (rad 5).  

Analysen visar att lärargruppen, i detta skede, utvärderade elevsvaren på ett 
kvantitativt sätt, eftersom de fokuserade på hur många elever som hade svarat 
rätt och fel på uppgifterna. Analysen visar även att gruppen inte var öppna för 
att eleverna kunde behöva lära sig något annat än vad gruppen inledningsvis, 
det vill säga innan förtestet, hade antagit att de behövde lära. Utvärderingen 
av svaren, det vill säga om uppgifterna var korrekt lösta, kopplades ihop med 
de förmågor och aspekter som fanns i ”kartan” (figur 3). Om de flesta i en 
elevgrupp inte hade klarat en specifik uppgift konstaterades att de behövde 
lära sig den förmåga eller aspekt som uppgiften var relaterad till. Eftersom 
utvärderingen av elevsvaren enbart relaterades till förmågorna och aspekterna 
i ”kartan”, utgjorde det en begränsning för att kunna identifiera vad de aktuella 
eleverna behövde lära sig. 

Detta sätt att utvärdera elevsvaren kom att förändras då lärargruppen började 
inta ett andra ordningens perspektiv i utvärderingen. Ett exempel är när de 
utvärderade svaren på uppgift 10a) (se figur 5) i förtestet. 
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Figur 5. Uppgiften 10a) i förtestet (se bilaga 1). 

När lärargruppen utvärderade elevsvaren på uppgiften, framkom att flertalet 
elever felaktigt hade svarat 1.18. Istället för att enbart konstatera att eleverna 
inte kunde ’addera med tal i decimalform’ (som fanns med i ”kartan”) och hur 
många elever som svarat rätt eller fel, började de diskutera hur eleverna som 
hade svarat 1.18 verkade att uppfatta talen i additionen, (se excerpt 2). 

Excerpt 2: 

1. Lena:  Dom övergeneraliserar de kunskaper dom har om heltalen 
liksom. 

2. Helena:  Ja precis och därför är fyra plus fyra åtta. Sen att det är noll 
komma fyra som är där fyran står för att det är fyra tiondelar 
men att det där är fyra hundradelar det reflekterar dom inte 
över. 

Av excerpt 2 framgår att Lena och Helena verkade tänka att elevsvaret 1.18 
var ett uttryck för att eleverna uppfattade fyra tiondelar respektive fyra 
hundradelar i talen 1.4 och 0.14, som heltal: ”Dom övergeneraliserar de 
kunskaper dom har om heltalen liksom” (rad 1) och ”Ja precis och därför är 
fyra plus fyra åtta.” (rad 2). Helena uttryckte även att det verkade leda eleverna 
till att tänka att siffran ’4’ i 1.4 respektive 0.14 hade samma positionsvärde: 
”Sen att det är noll komma fyra som är där fyran står för att det är fyra tiondelar 
men att det där är fyra hundradelar det reflekterar de inte över” (rad 2). Av 
detta exempel framgår att lärargruppen försökte förstå hur eleverna uppfattade 
talen i additionen 1.4 + 0.14 =. De verkade dra slutsatsen att eleverna inte tagit 
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hänsyn till att siffran ’4’ i talen 1.4 och 0.14 står i olika positioner och att det 
kunde bero på att eleverna uppfattade positionsvärden i decimalerna av ett tal 
i decimalform som positionsvärden i heltal. 

Analysen visar att lärargruppen utvärderade elevsvaret 1.18 på ett kvalitativt 
sätt, eftersom de försökte identifiera kvaliteter i elevernas sätt att tänka och 
förstå talen, i uppgiften. Detta är en tydlig förändring av hur elevsvaren 
utvärderades tidigare, det vill säga när de utvärderades kvantitativt i termer av 
rätt och fel. 

Då lärargruppen på detta sätt skiftade perspektiv, från att utvärdera elevsvaren 
kvantitativt och om eleverna behärskade förmågorna och aspekterna i ”kartan” 
(figur 3) till att utvärdera dem kvalitativt, skedde en vändning i arbetet. Detta 
öppnade upp möjligheten för gruppen att se att eleverna kunde behöva lära sig 
något annat än det som fanns i ”kartan”. Dessutom kunde de komma fram till 
vad de aktuella eleverna behövde lära sig utifrån de elevuppfattningar som 
identifierades. Detta innebar även att deras antagande om vad eleverna 
behövde lära sig förändrades, från att eleverna behövde lära sig förmågorna 
och aspekterna i ”kartan” till att de behövde lära sig specifika skillnader.  

Ett exempel på att lärargruppen kom fram till detta är när de utgick från den 
uppfattning som hade identifierats i utvärderingen av elevsvaret 1.18. Efter att 
de hade identifierat att eleverna verkade uppfatta positionsvärden i 
decimalerna av ett tal i decimalform som positionsvärden i heltal och därav 
inte tog hänsyn till att siffran ’4’ i talen 1.4 och 0.14 står i olika positioner, 
funderade de även över vad eleverna då behövde lära sig. Helena uttryckte två 
tankar om detta: ”Vi kanske måste låta dom få syn på det här att det är en stor 
skillnad mellan hela tal och decimaltal?” och ”Och där handlar det ju om att 
man måste lära dom att det inte är samma del eller?”. Dessa uttryck visar att 
Helena fokuserade på vilka skillnader hon tänkte att eleverna behövde lära sig. 
Mot bakgrund av elevuppfattningen som lärargruppen kom fram till har 
uttrycken tolkats som att de identifierade att det var kritiskt för eleverna att 
lära sig att: särskilja positionsvärden i heltal från positionsvärden i 
decimalerna av ett tal i decimalform.  

När lärargruppen utvärderade elevsvaret 1.18, genom att inta ett andra 
ordningens perspektiv, ledde det alltså till att de kunde identifiera en specifik 
skillnad som de antog var kritisk för sina elever att lära sig. I resten av 
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lärandemålsarbetet arbetade de på liknande sätt. I dessa diskussioner 
utvärderades elevsvar på uppgifter som använts i undervisningen med 
inriktning på att försöka förstå elevernas uppfattningar bakom svaren. De 
uppfattningar som lärargruppen identifierade att eleverna verkade ha, hjälpte 
dem att identifiera flera skillnader som de antog var kritiska för eleverna att 
lära sig. Ett sådant exempel är att eleverna behövde lära sig: särskilja att 
korrekt behandla faktorerna i en multiplikations algoritm det vill säga att 
multiplicera dem, från att felaktigt behandla faktorerna som termer, genom 
att addera dem. Att eleverna behövde se denna skillnad framkom när gruppen 
utvärderade elevsvaret 26.7 på uppgiften 13.5 × 2 = som hade använts i 
undervisningen. Gruppen tolkade svaret som att eleverna verkade uppfatta 
beräkningen av multiplikationen 13.5 × 2 =, som att felaktigt addera siffran 
’5’ (i talet 13.5) med 2 till 7 tiondelar och korrekt multiplicera 13 med 2 till 
26. Därav drog de även slutsatsen att eleverna behövde särskilja det felaktiga 
sättet att behandla faktorerna (5 tiondelar i talet 13.5 och 2) som addition och 
det korrekta sättet att behandla dem. Dessa exempel visar att lärargruppen inte 
bara kom fram till vilken kritisk aspekt som eleverna behövde urskilja, utan 
att de också kom fram till vad som var kritiskt för eleverna att lära sig att skilja 
emellan (se artikel 2, s. 105 för fler exempel på skillnader som lärargruppen 
kom fram till att eleverna behövde lära sig). 

Att beskriva vad eleverna behövde lära sig i termer av kritiska skillnader är en 
stor förändring jämfört med hur detta beskrivs i början av lärandemålsarbetet. 
Då beskrevs vad eleverna behövde lära sig som det lärargruppen antog var 
viktiga förmågor och aspekter av lärandemålet (se figur 3), men som var 
generella för elever i årskurs 4–7. Analysen visar således att, när de 
utvärderade elevsvaren utifrån vilka uppfattningar som låg bakom svaren, 
ledde det till att de kunde komma fram till vad just deras aktuella elever 
behövde lära sig. Med andra ord, den variationsteoretiska principen, andra 
ordningens perspektiv, bidrog till att lärargruppen kunde precisera (mer 
noggrant bestämma) vad deras aktuella elever behövde lära sig i termer av 
kritiska skillnader. 

Konstruktion av uppgifter 

Förutom att re-analysen visar att variationsteorin bidrog till att lärargruppen 
kom fram till vad eleverna behövde särskilja, visar den även att då de 
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tillämpade den variationsteoretiska principen, relationen mellan variation och 
invarians, bidrog detta till att de kunde konstruera sådana uppgifter som ger 
möjlighet att erfara dessa kritiska skillnader. Vad detta innebär utvecklas 
nedan. 

Som tidigare har beskrivits kom den lärargrupp som arbetade med 
lärandemålet om tal i decimalform, fram till att det var kritiskt för eleverna att 
lära sig: särskilja positionsvärden i heltal från positionsvärden i decimalerna 
av ett tal i decimalform. I möte 5 diskuterade sig lärargruppen fram till en 
uppgift (se figur 6) som skulle kunna ge eleverna möjlighet att lära sig denna 
kritiska skillnad. Helena sammanfattade diskussionen och satte ord på hur 
uppgiften skulle kunna se ut och behandlas:  

Vi börjar med att skriva upp sju och vi skriver trettiofem och så frågar 
vi dom vilket tal är störst och då säger dom ju trettiofem och så sen så 
kan man ju som nummer två rita upp noll komma sju och noll komma 
trettiofem och så ställer vi frågan hur blir det nu då. Vi börjar lite med 
en kontrast och då tänker vi att vi vi kollar på heltalen och jämför dom 
med när det är decimaltal vad är det som skiljer dom åt, för här vet ju 
alla att trettiofem är större än sju men här är ju inte trettiofem större 
än sju längre. 

1. Vilket av talen är störst, trettiofem eller sju? 

35 

    7 

2. Vilket av talen är störst nu då, noll komma trettiofem eller noll komma 
sju? 

0.35 

0.7 

3. Hur skiljer det sig åt från att jämföra trettiofem och sju? 

Figur 6. Uppgift som planerades att använda i undervisningen. 

Av citaten och figur 6 framgår att lärargruppen planerade att använda talen 35 
och 7 som exempel på heltal respektive 0.35 och 0.7 som exempel på tal i 
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decimalform. Eleverna skulle bestämma vilket av talen som var störst av 
heltalen 35 och 7 respektive talen i decimalform 0.35 och 0.7. Därefter skulle 
de jämföra heltalen med talen i decimalform och identifiera vad som var 
skillnaden dem emellan.  

Genom att analysera uppgiften utifrån vad som varierade och vad som var 
invariant framgår att, det finns en systematisk variation i uppgiften. Siffrorna 
i heltalen och talen i decimalform (35 och 7 respektive 0.35 och 0.7) är 
invarianta medan det som varierar mellan exemplen är det positionsvärde som 
siffrorna har. När 35 och 7 jämförs, så är det siffran ’5’ i talet 35 som jämförs 
med 7 för att de båda är ental. När 0.35 och 0.7 jämförs, så jämförs siffran ’7’ 
i talet 0.7 med siffran ’3’ i talet 0.35 därför att de båda är tiondelar. Av 
uppgiftens konstruktion framgår att det skulle vara möjligt att se skillnaden 
mellan heltalens positionsvärden och positionsvärdena i decimalerna. Därav 
följer att uppgiften ger möjlighet att lära sig siffrors värden utifrån den 
position de står i, genom att skilja mellan siffrors positionsvärden i heltal och 
siffrors positionsvärden i decimalerna i tal i decimalform. Såsom uppgiften 
planerades ger den därför möjlighet att lära sig att: särskilja positionsvärden i 
heltal från positionsvärden i decimalerna av ett tal i decimalform. 

Av ovanstående exempel framgår att, genom att tillämpa den 
variationsteoretiska principen, relationen mellan variation och invarians, 
kunde gruppen konstruera en uppgift som ger möjlighet att lära den skillnad 
som identifierats vara kritisk för eleverna. Ett ytterligare exempel på detta är 
när de planerade en uppgift där eleverna skulle ges möjlighet att erfara en 
annan kritisk skillnad som de hade identifierat: särskilja att korrekt behandla 
faktorerna i en multiplikation det vill säga att multiplicera dem, från att 
felaktigt behandla faktorerna som termer, genom att addera10. För att eleverna 

 

 

 

 

 

10 Se artikel 1, s. 105. 
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skulle få syn på denna kritiska skillnad (och andra kritiska skillnader, se artikel 
1, s. 105) konstruerades en specifik uppgift där eleverna bland annat skulle 
jämföra exempel (a) som är korrekt löst med exempel (d) som är felaktigt löst 
(se figur 7). 

 

Figur 7. Exempel som planerades att användas i lektionen11. 

Av figur 7 framgår att exempel (a) är korrekt löst, medan exempel (d) är 
felaktigt löst, eftersom 2 ental och 5 tiondelar felaktigt adderats till 7 tiondelar 
(siffran ’7’ under strecket). Analysen av uppgiften visar att den är  
systematiskt skapad utifrån ett specifikt mönster av variation. I exemplen (a) 
till (d) var multiplikationen 13.5 × 2 = den samma, det vill säga faktorerna 

 

 

 

 

 

11 Se artikel 1, s. 106, Figur 3. 
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var de samma, liksom att multiplikationen skulle beräknas i en algoritm. Det 
som varierade mellan exemplen var att exempel (a) illustrerade att 2 ental och 
5 tiondelar korrekt behandlats som faktorer och multiplicerats till produkten 
10, medan exempel (d) illustrerade att 2 ental och 5 tiondelar felaktigt 
behandlats som termer och adderats till summan 7 (se figur 7). Det vill säga, 
variationen bestod av att faktorerna å ena sidan behandlats korrekt och 
multiplicerats och å andra sidan behandlats felaktigt som termer och adderats. 
Avsikten var att skillnaden mellan dessa sätt att behandla faktorerna skulle 
lyftas fram genom att den felaktiga lösningen i exempel (d) skulle jämföras 
med den korrekta lösningen i exempel (a). Analysen visar att uppgiften ger 
möjlighet att lära den kritiska skillnad som identifierats att eleverna behövde 
lära sig, det vill säga att: särskilja att korrekt behandla faktorerna i en 
multiplikation det vill säga att multiplicera dem, från att felaktigt behandla 
faktorerna som termer, genom att addera. 

Detta avsnitt visar att, när lärargruppen konstruerade uppgifter som avsåg att 
hjälpa eleverna att lära sig de skillnader som hade identifierats vara kritiska, 
bidrog kunskap om den variationsteoretiska principen, relationen mellan 
variation och invarians, till att de på ett medvetet och systematiskt sätt kunde 
konstruera uppgifter som ger möjlighet att erfara dessa skillnader. 

6.3.2. Variationsteorins bidrag till genomförandet av 
undervisning 

För att komma fram till vad variationsteorin bidrog med till genomförandet av 
undervisningen, re-analyserades video-filerna från en lärares undervisning, 
där målet var att kunna resonera om flersiffriga naturliga tal utifrån 
decimalsystemets principer (studie 2). Av analysen framgår att när läraren 
använde den variationsteoretiska principen, relationen mellan variation och 
invarians, bidrog detta till att uppgifterna behandlades på ett sådant sätt att 
eleverna gavs specifika möjligheter till lärande. På vilket sätt detta skedde och 
vad dessa möjligheter till lärande innebär utvecklas nedan. 

Precis som i lärandemålsarbetet om tal i decimalform planerade och 
utvärderade lärargruppen i detta lärandemålsarbete, undervisningen med hjälp 
av de variationsteoretiska principerna andra ordningens perspektiv samt 
relationen mellan variation och invarians. Tillsammans identifierade de vad 
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de antog var kritiskt för eleverna att lära sig för att nå lärandemålet att kunna 
resonera om flersiffriga naturliga tal utifrån decimalsystemets principer, och 
konstruerade uppgifter utifrån det. Varje lärare anpassade sedan uppgifterna 
till sin elevgrupp och behandlade dem i undervisningen. Analysen av den 
studerade lärarens undervisning visar att, när uppgifterna behandlades gavs 
eleverna möjlighet att lära sig specifika skillnader. Anledningen till detta var 
dels att uppgifterna skapade specifika mönster av variation, dels att läraren 
lyfte fram skillnader som fanns i uppgifterna. Nedan beskrivs ett exempel på 
detta när innebörden av aspekterna platsvärde som ental och platsvärde som 
antal av position undervisades. 

För att eleverna skulle lära sig innebörden av dessa aspekter använde läraren 
först en uppgift med exemplen 124 där siffran ’2’ var understruken, 2 tiotal 
och 20 (se figur 8). 

 

Figur 8. På tavlan fanns exemplen 124, 2 tiotal och 20. 

Läraren inledde momentet med att konstatera att platsvärdet för siffran ’2’ i 
talet 124 kan beskrivas på två olika sätt: ”Tvåan (pekar på siffran ’2’ i talet 
124) är värd både två tiotal (pekar på 2 tiotal) och tjugo (pekar på 20)”. 
Därefter frågade hon: ”Vad är skillnaden på att skriva tvåans värde (pekar på 
siffran ’2’ i 124) såhär (pekar på 2 tiotal) eller tvåans värde såhär (pekar på 
20)?”. Eleverna fick först fundera en stund själva och sedan diskutera frågan 
tillsammans med en kompis. Därefter framförde några elever sina svar inför 
hela klassen (se excerpt 3):  
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Excerpt 3: 

1. Läraren:  Vad säger Arvid? 

2. Arvid:  Det är för att det står text där uppe (hänvisar till 2 tiotal) och 
inte där nere (hänvisar   till 20) 

3. Läraren:  Skillnaden är att det står text där och inte där. Ja, det är en 
skillnad men inte den skillnaden jag vill åt. 

Flera elever svarade på liknande sätt som Arvid, det vill säga att skillnaden 
var att 2 tiotal beskrevs med både siffror och bokstäver och att 20 enbart 
beskrevs med siffror.  

I analysen av uppgiften framgår att denna byggde på den variationsteoretiska 
principen, relationen mellan variation och invarians, så att eleverna gavs 
specifika möjligheter till lärande. I uppgiften var platsvärdet invariant i form 
av att det enbart var platsvärdet för siffran ’2’ i talet 124 som fokuserades. Det 
som varierade var att platsvärdet skrevs fram på olika sätt, det vill säga som 2 
tiotal och som 20. Därav var det möjligt för eleverna att lära sig att skriva fram 
ett platsvärde. Att eleverna hade möjlighet att lära sig just detta märktes även 
av deras svar. Arvid (och de andra eleverna) fokuserade på skillnaden mellan 
hur platsvärdet för siffran ’2’ i talet 124 skrevs fram på tavlan: ”Det är för att 
det står text där uppe (hänvisar till 2 tiotal) och inte där nere (hänvisar till 20)” 
(rad 1). Lärarens respons var att det inte var denna skillnad som hon hade tänkt 
att eleverna skulle erfara i uppgiften: ”Skillnaden är att det står text där och 
inte där. Ja, det är en skillnad men inte den skillnaden jag vill åt” (rad 3). 

När läraren märkte att eleverna inte erfarit den skillnad som var tänkt att de 
skulle se, behöll hon fokus på denna skillnad. Genom att precisera exemplen 
2 tiotal och 20 försökte hon återigen lyfta fram den skillnad som var tänkt att 
eleverna skulle erfara. På tavlan satte hon upp två tiogrupperade prickar under 
2 tiotal och under 20 satte hon upp tjugo enskilda prickar (se figur 9). 
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Figur 9. På tavlan fanns exemplen 124, 2 tiotal/två tiogrupperade prickar och 
20/tjugo enskilda prickar12. 

Därefter bjöd hon in eleverna att jämföra exemplen 2 tiotal/två tiogrupperade 
prickar och 20/tjugo enskilda prickar med hjälp av frågan: ”Vad är då 
skillnaden?”. I en dialog med eleverna kom läraren och eleverna fram till en 
specifik skillnad (se excerpt 4).  

 

 

 

 

 

12 Se artikel 2, s. 61, Figur 5. 
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Excerpt 413: 

1. Elsa:   Då är det typ samma sak att det är två tiotal eller tjugo. 

2. Läraren:  Ja det är samma sak, skillnaden är om jag har två tiotal, Elsa. 
Då har jag satt dom i grupper om tio (pekar på de två 
grupperna med tio prickar i varje under ”2 tiotal”). 

3. Elsa:   Men där nere är det huller om buller. 

4. Läraren:  Här är det huller om buller (pekar på de enskilda prickarna 
under ”20” som ej var grupperade). 

I analysen av uppgiften och hur man diskuterade kring denna framgår att 
läraren använde den variationsteoretiska principen, relationen mellan 
variation och invarians, på ett medvetet och systematiskt sätt så att eleverna 
gavs specifika möjligheter till lärande. Platsvärdet för siffran ’2’ i talet 124 
var fortfarande invariant i uppgiften, eftersom inget annat platsvärde 
fokuserades. Däremot hade variationen mellan exemplen förändrats till att 
gälla innebörden av platsvärde. Det som varierade var att exemplet 2 tiotal/två 
tiogrupperade prickar illustrerade att platsvärde kan ha innebörden som antal 
av position, medan exemplet 20/tjugo enskilda prickar illustrerade att 
platsvärde kan ha innebörden som ental (se figur 9). Därav var innebörden av 
platsvärde möjlig att lära i termer av platsvärde som antal av position och 
platsvärde som ental. 

Av citatet och excerpt 4 framgår dessutom att läraren lyfte fram skillnaden 
mellan innebörderna av platsvärde som antal av position och platsvärde som 
ental. Detta gjorde hon dels genom att fråga: ”Vad är då skillnaden?” och 

 

 

 

 

 

13 Se artikel 2, s. 61, 62, Excerpt 2. 
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syftade då på skillnaden mellan exemplen på tavlan (figur 9), dels genom att 
själv lyfta fram skillnaden: ”…skillnaden är om jag har två tiotal Elsa. Då har 
jag satt dom i grupper om tio (pekar på de två grupperna med tio prickar i 
varje under 2 tiotal)” (rad 2) och ”Här är det huller om buller (pekar på de 
enskilda prickarna under ”20” som ej var grupperade)” (rad 4). Eftersom 
uppgiften gav möjlighet att lära innebörden av platsvärde, i termer av 
platsvärde som antal av position och platsvärde som ental, samt att läraren 
specifikt lyfte fram skillnaden mellan innebörderna, gavs eleverna möjlighet 
att lära sig särskilja innebörderna av platsvärde som antal av position och 
platsvärde som ental. 

Av  exemplet ovan framgår att läraren försökte synliggöra en specifik skillnad 
men också att eleverna gavs möjlighet att erfara denna skillnad. Det senare 
gjordes möjligt genom uppgiftens karaktär i termer av variation och invarians, 
att läraren behöll fokus på den skillnad som var tänkt att eleverna skulle erfara 
och att hon preciserade exemplen så att skillnaden tydliggjordes samt att hon 
lyfte fram den mellan exemplen. 

I undervisningen iscensatte läraren medvetet och systematiskt flera uppgifter 
som byggde på den variationsteoretiska principen, relationen mellan variation 
och invarians. Även i dessa uppgifter hjälpte hon eleverna att fokusera på 
skillnaderna mellan exemplen i uppgifterna, vilket gav dem möjlighet att lära 
sig flera andra specifika skillnader. Ett exempel på detta var när eleverna gavs 
möjlighet att lära sig att särskilja positionernas värden i naturliga tal. 
Eleverna fick se exemplet 222 på tavlan och arbeta med lärarens frågor: ”Är 
tvåorna lika mycket värda i talet?” och ”Vad skiljer siffrorna åt?”. Analysen 
av uppgiften visar att i talet 222 är siffran ’2’ invariant och skillnaden är att 
siffran ’2’ står i positioner som har olika värden. Med hjälp av lärarens frågor 
i uppgiften gavs eleverna möjlighet att lära sig skillnaden mellan positionernas 
värden.  

Ytterligare ett exempel var när eleverna gavs möjlighet att lära sig att: särskilja 
nollans korrekta innebörd som platshållare och att beskriva noll av en specifik 
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positions värde från den felaktiga elevuppfattningen14 att noll inte har någon 
betydelse. Eleverna fick först se att talet tvåhundratvå kan representeras 
numeriskt som 202 och att nollan i detta tal är värd ’0’ tiotal. Därefter hjälpte 
läraren eleverna att jämföra detta med den inkorrekta representationen 22 av 
talet tvåhundratvå och att koppla detta till en vanlig elevuppfattning, nämligen 
att nollan kan ses som att ”betyda ingenting”. Genom att läraren, med hjälp av 
exemplen, hjälpte eleverna att fokusera på skillnaden mellan den korrekta 
förståelsen av nollans innebörd (som platshållare och att beskriva noll av en 
specifik positions värde) och den inkorrekta uppfattningen av nollan (som att 
sakna betydelse), gavs eleverna möjlighet att lära sig skillnaden mellan dessa 
sätt att se nollans innebörd.   

6.4. Sammanfattning av resultaten 

Resultatet av re-analysen av data från studie 1 visar att, då den 
variationsteoretiska principen, andra ordningens perspektiv, beaktades av 
lärarna i lärandemålsarbetet bidrog detta till att elevernas svar på uppgifterna 
utvärderades på ett kvalitativt sätt, det vill säga hur eleverna uppfattade 
innehållet och vad som låg bakom svaren. I början av processen däremot 
utvärderades svaren kvantitativt, det vill säga att enbart konstatera om 
eleverna hade klarat uppgiften och hur många som hade klarat den.  

Av resultaten framgår även att då lärarna i studie 1 intog den 
variationsteoretiska principen, andra ordningens perspektiv, bidrog detta till 
att de kom att precisera (mer noggrannt bestämma) vad de aktuella eleverna 
behövde lära sig. Inledningsvis kom lärargruppen fram till att eleverna 

 

 

 

 

 

14 Denna elevuppfattning identifierade lärargruppen i utvärderingen av elevsvar på 
uppgifter i ett förtest som genomfördes i början av lärandemålsarbetet. 
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behövde lära sig sådant som de antog var viktiga förmågor och aspekter av tal 
i decimalform, men utifrån sin egen kunskap. Emellertid var dessa förmågor 
och aspekter generella för elever i årskurs 4 - 7. Senare i arbetet, när gruppen 
förhöll sig till principen, andra ordningens perspektiv, identifierades mer 
noggrant vad de aktuella eleverna behövde lära sig i termer av specifika 
kritiska skillnader.  

Resultaten visar också att den variationsteoretiska principen, relationen 
mellan variation och invarians, bidrog till att lärarna mer medvetet och 
systematiskt både kunde konstruera och behandla uppgifter som ger möjlighet 
att lära sig de kritiska skillnader som hade identifierats. Resultaten från re-
analysen, av data från studie 1, visar att lärargruppen konstruerade uppgifter 
som gav möjlighet att lära de kritiska skillnader som hade identifierats. Av 
resultaten i artikel 2 framgår att de exempel som användes i undervisningen 
skapade specifika variationsmönster som gav eleverna möjlighet att lära sig 
vissa aspekter av platsvärde. Att exemplen var av sådan karaktär att det kan 
antas gynna elevernas lärande styrks av förändringen på resultatet mellan för- 
och eftertest. Det fanns en tydlig ökning av antalet elever som kunde uttrycka 
förståelse av aspekterna efter undervisningen, tillexempel ’Positionernas 
värde i decimalsystemet’, ’Platsvärde som ental’, ’Platsvärde som antal av 
position’, ’Siffran ’0’ står för antalet noll av en position’. Resultaten från re-
analysen visar dessutom att läraren i studie 2 lyfte fram specifika skillnader 
mellan exemplen som fanns i uppgifterna. Därav gavs eleverna möjlighet att 
lära sig dessa skillnader. Eftersom resultatet i artikel 2 visade att det fanns en 
tydlig ökning av antalet elever som kunde uttrycka förståelse av aspekterna 
efter undervisningen, har det tolkats som att de specifika skillnader som 
gjordes möjliga att lära var kritiska för att eleverna skulle lära sig aspekterna.  
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7. Diskussion 

Denna uppsats vill ge ett kunskapsbidrag till forskningsfältet om relationen 
mellan teori och praktik inom utbildning. Det mer specifika syftet är att ge ett 
bidrag till forskning om vad vetenskapliga teorier kan bidra med till lärares 
undervisningspraktik. I studien vidgas kunskapen om vad en lärandeteori, 
variationsteorin, kan bidra med till denna praktik. 

7.1. Variationsteorin, en lärandeteori som har bäring 
på undervisningspraktiken 

Argument har framförts för att vetenskapliga teorier bör kunna vägleda 
praktikern i handling (Bauer & Fischer, 2007; Elliot, 1987; Hirst, 1998; 
Nuthall, 2004; Thomas, 1997) och lärare verkar efterfråga just sådana teorier 
att använda i sin undervisningspraktik (Cain, 2016; Cooper et al., 2017; 
Hemsley-Brown & Sharp, 2003; Hultman, 2015; Gore & Gitlin, 2004; 
Vanderlinde & van Braak, 2010). Liksom Oltenau (2016) har visat, pekar även 
denna studie på att variationsteorin kan vägleda lärare i såväl planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning, det vill säga i reflektion inför, 
i och efter handling (jfr. Schön, 1983).  

Variationsteorin är emellertid en teori om lärande och det har ifrågasatts om 
sådana teorier kan vägleda lärare i undervisningspraktiken. Å ena sidan hävdar 
forskare att stora lärandeteorier inte kan vara vägledande för hur undervisning 
ska genomföras eftersom de är alltför generella och beskrivande (Burkhardt 
& Schoenfeld, 2003; Carlgren, 2020; di Sessa & Cobb, 2004; Glaser & 
Strauss, 1967; Jaworski, 2006; Hiebert & Grouws, 2007; Mayer, 2009; 
Merton, 1968; Tobias & Duffy, 2009). Å andra sidan, argumenterar till 
exempel Uljens (1997b) för att lärandeteorier kan göra detta, om de beskriver 
vad lärande är och hur det sker. Han hävdar vidare att sådana teorier kan säga 
något om både resultatet av lärandet (vad det innebär att inneha en färdighet, 
kompetens, kunskap) och lärandeprocessen. Han menar också att det förra kan 
hjälpa lärare att ta beslut om vad som bör undervisas och det senare hur det 
kan undervisas.  
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Utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv innebär lärande att den lärande har 
urskilt en eller flera kritiska aspekter. Detta förutsätter att den lärande erfar en 
variation av den aspekt som är kritisk (Marton, 2015; Marton & Booth, 2000). 
Av studien framgår att teorin vägledde lärarna till att identifiera de specifika 
skillnader som var kritiska för eleverna att lära sig samt att konstruera och 
behandla uppgifter som skapade en variation som gjorde det möjligt för 
eleverna att lära sig detta. Det vill säga att variationsteorin verkar att vara en 
lärandeteori som kan vägleda lärare till att handla i linje med dess principer, 
precis som Uljens (1997b) argumenterar för.  

Även om lärande och lärandeprocessen inom variationsteorin beskrivs i 
generella termer, verkar det alltså som att lärare kan omsätta detta till praktiska 
handlingar. Studien pekar även mot att teorin har kraften att kunna vägleda 
lärare i deras undervisningsarbete så att det ger effekter direkt i praktiken, det 
vill säga att variationsteorin verkar ha vad Burkhardt och Schoenfeld (2003) 
kallar för ”engineering power”. En möjlig förklaring till detta är att vad 
lärande är (att urskilja kritiska aspekter) och hur lärandet går till (att erfara en 
variation av en kritisk aspekt) inom variationsteorin beskrivs i kommensurabla 
termer. För att vetenskapliga teorier ska kunna vägleda lärare till hur 
undervisning kan genomföras räcker det, enligt Schoenfeld (1999), inte med 
att en teori beskriver vad lärande är, den behöver även beskriva hur det sker. 

En slutsats som kan dras av studien är att när lärare använder variationsteorin 
i undervisningsarbetet kan den komma att fungera som en didaktisk teori, det 
vill säga som en undervisningsteori. Enligt Jank och Meyer (1997) samt 
Wahlström (2019) kan didaktiska teorier bland annat hjälpa till att svara på 
frågor som: Vad behöver läras? Vem ska lära? och Hur kan undervisning 
genomföras? Av studien framgår att variationsteorin kunde hjälpa till att ge 
svar på vad som behöver läras i relation till vem som ska lära (kritiska 
skillnader) och hur det kan undervisas (uppgifter som skapar specifika 
variationsmönster). 

Variationsteorin verkar alltså ha vissa av de karaktäristiska drag som 
efterfrågas för att en vetenskaplig teori ska kunna ha bäring på 
undervisningspraktiken. En av de efterfrågade karaktärerna är att en teori ska 
vara användbar i lärares lokala och unika kontext samt att den berör relationen 
mellan undervisning och elevers lärande (Carlgren, 2010, 2011, 2017; Cooper 
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et al., 2017; Nuthall, 2004). När det gäller vad eleverna behöver lära sig, visar 
studien att variationsteorin bidrog till att lärarna kunde identifiera detta utifrån 
sin lokala och unika kontext, det vill säga utifrån vad deras specifika 
elevgrupp behöver lära sig. Dessutom, eftersom de variationsteoretiska 
principerna hjälpte lärarna att både identifiera vad eleverna behövde lära sig 
och hur de kunde undervisa så att det gavs möjlighet att lära detta kan det 
sägas att teorin bidrog till att kunna förstå ett möjligt samband mellan 
undervisningen och elevernas lärande. Det ska understrykas att detta samband 
inte kan ses som kausalt (Lo et al., 2004; Marton, 2015; Marton et al., 2004). 
Istället bör det ses som en möjlig relation i termer av en undervisning som 
skapar möjligheter för eleverna att lära sig det som de behöver lära. Detta går 
även i linje med Carlgrens argumentation om att vetenskapliga teorier 
”endast” kan beskriva möjliga samband (Carlgren, 2011, 2017). 

7.2. Variationsteorin och formen för lärares 
kollaborativa arbete 

Eftersom variationsteorin är den teori om lärande som har använts i de flesta 
Learning studies (LearS) som hittills har genomförts, har teorin och LearS 
nästan setts som att vara beroende av varandra. Detta problem lyfts av 
Runesson (2016), som menar att variationsteorin kan stå på egna ben: “In my 
view learning study as well as variation theory can and must stand alone” (s. 
295). Av denna studie framgår att, även när variationsteorin används inom 
ramen för ÄDK, kan den vägleda lärare till att komma åt vad som är kritiskt 
för specifika elevgrupper att lära sig och att konstruera uppgifter som skapar 
specifika variationsmönster och gör det möjligt att lära, och ytterst att bidra 
till elevers lärande. Detta har också framkommit i tidigare studier där LearS 
har varit modellen för lärarnas kollaborativa arbete (se t.ex. Håkansson, 2020; 
Kullberg et al., 2016; Lövström, 2015; Magnusson, 2014; Mårtensson, 2015; 
Pang, 2002; Pang & Marton, 2003; Pang & Marton, 2005; Ryberg, 2014; 
Svantesson, 2014). Eftersom variationsteorin verkar att kunna ge samma 
bidrag när den används i ÄDK som när den används i LearS, indikerar detta 
att teorin kan särskiljas från LearS. 

I både LearS och när lärandemålsarbeten genomförs i ÄDK förordas att lärare 
arbetar tillsammans i en formativ och cyklisk process. Behöver lärares 
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kollektiva arbete ha just en sådan karaktär för att variationsteorin ska kunna 
bidra till undervisningspraktiken? Ja, det verkar så. I båda delstudierna 
genomfördes undervisningspraktiken på följande sätt. Innan undervisningen 
undersöktes vad eleverna behövde lära sig, genom att inta ett andra ordningens 
perspektiv. Därefter planerades och genomfördes undervisningen med hjälp 
av principen om relationen mellan variation och invarians. Efter 
undervisningen utvärderades elevernas lärande och i samband med detta 
undersöktes även vad eleverna behövde lära sig i kommande undervisning. 
Denna formativa och cykliska process återupprepade sig i 
lärandemålsarbetena. 

7.3. Variationsteorins begränsningar 
Av studien framgår att variationsteorin kan hjälpa lärare i 
undervisningsarbetet. En vetenskaplig teori kan emellertid inte bidra till att 
belysa alla aspekter av den komplexa undervisningspraktiken eftersom den 
oftast fokuserar enbart på en eller ett fåtal aspekter (Korthagen, 2007; 
Lunenberg & Korthagen, 2009; Robinson, 1998). Variationsteorin kan ge 
vägledning till att identifiera det innehåll som behöver läras och hur innehållet 
kan behandlas för att det ska vara möjligt att lära sig detta. Däremot kan inte 
variationsteorin ge vägledning till andra viktiga aspekter av undervisningen. 
Ett sådant exempel är den personliga relationen mellan lärare och elever, 
vilken enligt Labaree (2003) är en avgörande aspekt för att de senare ska 
kunna motiveras att engagera sig i ämnesinnehållet när det undervisas. 
Variationsteorin kan inte heller hjälpa lärare med frågor som har med 
undervisningens form att göra, tillexempel om eleverna bör arbeta med 
uppgifter enskilt eller i grupp.  

En slutsats som kan dras är att variationsteorin inte är tillräcklig utan behöver 
kompletteras av andra teorier för att vara kraftfull. För att lärare ska komma 
åt vad specifika elevgrupper behöver lära sig i termer av kritiska aspekter eller 
kritiska skillnader och konstruera uppgifter som gör det möjligt att lära sig 
detta kan de, förutom att använda variationsteoretiska principer, även behöva 
använda sin praktiska yrkesteori, ämnesdidaktisk teori och ämnesteori (jfr Lo, 
2012; Thorsten, 2015).  
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Variationsteorins premisser är specifika så till vida att de teoretiska 
principerna enbart kan tillämpas i förhållande till ett specifikt innehåll och 
specifika elevers förståelse av det innehållet. Därför kan inte variationsteorin 
ge svar på frågor om vilket innehåll lärare ska undervisa om eller hur det ska 
behandlas, på en generell nivå. För att vara kraftfull behöver variationsteorin 
alltså användas i relation till den särskilda undervisningspraktik som läraren 
verkar i (jfr. Carlgren, 2011, 2017). Dessutom behöver lärare använda 
variationsteorin utifrån sitt professionella omdöme och praktiska kunnande 
för att det ska kunna generera i en god undervisning för deras elever (jfr. 
Cooper et al., 2017; Levinsson, 2013).  

7.4. Studiens bidrag till vad vetenskapliga teorier 
kan bidra med till undervisningspraktiken 

Studien verkar kunna konfirmera vissa antaganden om vad vetenskapliga 
teorier kan bidra med till lärares undervisningspraktik. Ett antagande är att 
vetenskapliga teorier kan bidra till att lärare riktar sin uppmärksamhet mot det 
som är mest centralt i arbetet med undervisningen, för att skapa goda 
möjligheter till elevers lärande (Korthagen, 2007; Nuthall, 2004). Studiens 
resultat pekar mot att variationsteorin kan bidra med detta. Den kan hjälpa 
lärare att fokusera på vad specifika elevgrupper behöver lära sig och hur det 
kan undervisas, så att det görs möjligt för eleverna att lära. Ett annat antagande 
är att vetenskapliga teorier kan ge redskap till att utvärdera elevers lärande 
samt bidra till att lärare förstår vad som sker när de undervisar, varför 
undervisningsförsök lyckas eller misslyckas och utifrån det designa och 
genomföra ny undervisningspraktik (Ball, 1995; Jaworski, 2006; Nixon, 2004; 
Nuthall, 2004; Pareja et al., 2014; Silver & Herbst, 2007). Även till detta 
verkar variationsteorin kunna ge ett bidrag. Av resultatet framgår tillexempel 
att variationsteorin bidrog till att läraren i studie 2, direkt i undervisningen, 
utvärderade elevernas lärande i termer av den variation som erfarits samt till 
att justera innehållets behandling så att den gav eleverna möjlighet att lära sig. 
Ett tredje antagande är att vetenskapliga teorier kan bidra till att synliggöra, 
utmana och förändra lärares undervisningspraktik (Ball, 1995; Biesta, 2007b; 
Ertsas & Irgens, 2017; Nixon, 2004; Pareja et al., 2014; Voerman et al., 2015). 
Liksom tidigare studier har visat (t.ex. Cheng & Lo, 2013; Elliot & Yu, 2013; 
Holmqvist, 2011; Ko, 2019; Kullberg et al., 2016; Mårtensson, 2015; Pang, 
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2006; Thorsten, 2015) framgår även av denna studie att variationsteorin kan 
bidra till detta. Resultatet visar tillexempel att variationsteorin kan bidra till 
att förändra utgångspunkten för att identifiera vad eleverna behöver lära sig, 
från lärarnas egna perspektiv till elevernas perspektiv. Dessa förändringar är i 
linje med vad som i litteraturen framhålls som viktigt i 
undervisningspraktiken, nämligen att utgå från elevers kunskaper och 
tänkande (Hiebert & Grouws, 2007). Ett fjärde antagande är att vetenskapliga 
teorier kan bidra till att lärare kan ta sådana beslut att lärandet inte lämnas åt 
slumpmässiga tillfälligheter, genom att utgå från teoriernas antaganden om 
relationen mellan undervisning och elevers lärande (Ball, 1995; Cordingley, 
2015; Silver & Herbst, 2007). Studien visar att variationsteorin bidrog till att 
lärarna kunde ta beslut om uppgifters konstruktion och hur de iscensattes på 
ett sådant sätt att det skapades möjligheter till lärande. 

7.5. Studiens bidrag till det matematikdidaktiska 
fältet 

Studien kan bidra till det matematikdidaktiska fältet när det gäller 
undervisning om innehållen tal i decimalform och begreppet platsvärde. 
Bidragen gäller både de uppfattningar och kritiska skillnader som 
identifierades samt de uppgifter och exempel som konstruerades och användes 
i undervisning och gjorde det möjligt att lära sig de kritiska skillnaderna. 

När det gäller tal i decimalform kom lärargruppen i studie 1 bland annat fram 
till att eleverna uppfattade positionsvärden i decimalerna av ett tal i 
decimalform som positionsvärden i heltal. Att detta är en vanlig 
elevuppfattning bekräftas även av andra forskare (t.ex. Desmet et al., 2010; 
McIntosh, 2008; Resnick et al., 1989; Sackur-Grisvard & Leonard, 1985). Vad 
denna studie tillför denna forskning är att, en sådan elevuppfattning kan 
innebära att eleverna behöver lära sig att särskilja positionsvärden i heltal från 
positionsvärden i decimalerna av ett tal i decimalform. Studien kan även 
komplettera tidigare forskning när det gäller hur undervisningen kan möta 
sådana elevuppfattningar. Ett sätt att möta detta, som föreslagits av andra 
forskare, är att hjälpa eleverna att uttala decimalernas platsvärden när talen i 
decimalform ska beskrivas. Ett annat sätt skulle kunna vara att använda 
tiobasmaterialet för att förstå relationen mellan ental, tiondelar och 
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hundradelar (McIntosh, 2008). Av denna studie framgår istället att elever kan 
ges möjlighet att lära sig att särskilja positionsvärden i heltal från 
positionsvärden i decimalerna av ett tal i decimalform, med hjälp av en 
specifik uppgift och hur denna är utformad. I en av uppgifterna i studie 1 fanns 
talen 35 och 7 som exempel på heltal och talen 0.35 och 0.7 som exempel på 
tal i decimalform. Uppgiften bestod i att eleverna först skulle reflektera över 
vilket av talen 35 och 7 som var störst och sedan vilket tal som var störst av 
0.35 och 0.7. Därefter skulle de förklara skillnaden mellan heltalen och talen 
i decimalform.  

När det gäller begreppet platsvärde argumenterar vissa forskare för att det är 
centralt att elever bland annat lär sig aspekterna: positionens värde i 
decimalsystemet (Verschaffel et al., 2007), platsvärde som ental och 
platsvärde som antal av en positions värde (Chambris, 2018; Fuson et al., 
1997; Thanheiser, 2009), samt att siffran ’0’ uppehåller en position för att 
kunna representera ett specifikt tal (Fuson, 1990). Denna studie visar att 
elever också kan behöva lära sig att särskilja positionernas värden i naturliga 
tal för att förstå aspekten positionens värde i decimalsystemet. När det gäller 
att förstå aspekterna platsvärde som ental och platsvärde som antal av en 
positions värde indikerar studien att elever kan behöva lära sig att särskilja 
innebörden av platsvärde som antal av position och platsvärde som ental. 
Studien indikerar även att elever kan behöva lära sig att särskilja nollans 
korrekta innebörd som platshållare och att beskriva noll av en specifik 
positions värde från den felaktiga elevuppfattningen att noll inte har någon 
betydelse för att förstå aspekten siffran ’0’ uppehåller en position för att 
kunna representera ett specifikt tal. Studien kan även bidra till denna 
forskning när det gäller hur dessa kritiska skillnader kan undervisas så att 
elever ges möjlighet att lära sig dem. Andra forskare har visat att det både kan 
vara kraftfullt och problematiskt att använda olika representationer av 
platsvärde, såsom tiobasmateriel, bilder, språk och skrivna symboler för att 
elever ska lära sig begreppet (Bednarz & Janvier, 1982; Fuson & Briars, 1990; 
Fuson et al., 1997; Hiebert & Wearne, 1992; Thomas, 2004). Föreliggande 
studie indikerar istället att de exempel som används i uppgifter, för att 
undervisa om de kritiska skillnaderna, är avgörande för elevers möjlighet till 
lärande av begreppet platsvärde (se resultatet i artikel 1 för dessa uppgifter 
och exempel). 
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7.6. Studiens bidrag till variationsteorin 

Studien kan även ge ett bidrag till variationsteorin när det gäller vad som 
beskrivs att en lärande behöver lära sig. Inom variationsteoretisk forskning 
beskrivs detta vanligtvis i termer av kritiska aspekter (Marton, 2015; Pang & 
Ki, 2016). I studie 1 identifierade lärargruppen emellertid vad eleverna 
behövde lära sig i termer av kritiska skillnader. Även tidigare studier har 
beskrivit att elever behöver lära sig att erfara specifika skillnader. För att en 
specifik elevgrupp skulle bli bekanta med negativa tal identifierades att de 
behövde lära sig att särskilja värdena av två negativa tal, särskilja funktionen 
av minuenden och funktionen av subtrahenden och särskilja minustecknet för 
negativa tal och minustecknet för subtraktion (Lövström, 2015). För att en 
annan elevgrupp skulle förstå räta linjens ekvation identifierades tillexempel 
att de behövde lära sig att särskilja x-axeln och y-axeln som referenslinje för 
linjens lutning, särskilja positiv och negativ lutning från en linje utan lutning, 
särskilja riktningskoffecienten från riktningsvinkeln och särskilja 
konstantterm och riktningskoffecient (Mårtensson, 2015). Däremot framgår 
inte av dessa studier vad som är skillnaden mellan kritiska aspekter å ena sidan 
och kritiska skillnader å den andra. 

Variationsteorin utgår från premissen att, för att det ska vara möjligt att lära 
sig en kritisk aspekt behöver den lärande erfara en variation av aspekten i 
fråga. Eftersom en aspekt kan ses som dimension av variation (DaV), innebär 
det att erfara en variation av de värden som finns inom den specifika DaV:n 
(Marton, 2015). Men, teorin i sig anger inte vilka specifika värden inom 
DaV:n som behöver särskiljas för att aspekten ska vara möjlig att urskilja. 
Däremot beskriver kritiska skillnader just vilka specifika värden inom en DaV 
som behöver särskiljas. Ett exempel på detta är att lärargruppen i studie 1 kom 
fram till att eleverna uppfattade positionsvärden i decimalerna av ett tal i 
decimalform som positionsvärden i heltal. Detta ledde till att de kunde 
identifiera att dessa elever behövde lära sig att särskilja positionsvärden i 
heltal från positionsvärden i decimalerna av ett tal i decimalform. Om 
aspekten positionsvärde av tal i decimalform ses som en DaV kan 
positionsvärden i heltal och positionsvärden i decimalerna ses som värden i 
denna dimension. Det vill säga att den kritiska skillnad som lärargruppen 
identifierade innebär att det är just dessa två värden i DaV:n som eleverna 
behövde lära sig att särskilja. Om lärargruppen istället hade kommit fram till 
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att det var aspekten positionsvärde i tal i decimalform som var kritisk att 
urskilja, hade det inte sagt något om vilka specifika värden inom den DaV:n 
som hade behövts särskiljas. Att beskriva vad eleverna behöver lära i termer 
av kritiska skillnader uttrycker också tydligare vad som behöver ske i 
undervisningen; undervisningen måste lyfta fram och tydliggöra specifika 
skillnader. Det betyder att kritiska skillnader pekar mot vad som behöver 
planeras och behandlas i undervisningen för att det ska vara möjligt för 
eleverna att lära sig. 

7.7. Metoddiskussion 
Har studien genomförts på ett sådant sätt att slutsatserna som framkommer i 
uppsatsen är tillförlitliga? Utifrån denna fråga kan det diskuteras om ÄDK var 
en lämplig kontext för studien. ÄDK har bedömts vara en lämplig kontext, 
dels för att variationsteorin rekommenderas att användas i lärandemålsarbeten 
som genomförs i ÄDK, dels för att sådana arbeten ofta genomförs 
kollaborativt och cykliskt, det vill säga på ett aktionsforskningsliknande sätt. 
Det har argumenterats för att aktionsforskning är en lämplig forskningsansats 
för att generera teorier om lärares undervisningspraktik, tillexempel hur 
teorier kan informera denna praktik, eftersom det ger förutsättningar för lärare 
att använda och testa teorier i syfte att förstå och utveckla sin praktik (Elliot, 
1987; Elliot, 1991; Rönnerman, 2011; Somekh & Zeichner, 2009; Stenhouse, 
1981; van den Akker, 1999). Dessutom är ÄDK tänkt att stötta lärare i det 
dagliga undervisningsarbetet. Utifrån det gav denna kontext möjlighet att 
genomföra studien i en autentisk praktik. 

ÄDK valdes emellertid även för att författaren till föreliggande uppsats är en 
av dem som har utvecklat ÄDK och arbetar med att hjälpa skolor och 
kommuner att skapa en kultur där lärare genomför lärandemålsarbeten 
tillsammans inom ramen för ÄDK. Därför var författaren intresserad av att 
undersöka vad variationsteorin kan bidra med till lärares undervisningspraktik 
när teorin används i just ÄDK. Det skapar en fråga om bias, det vill säga om 
resultatet är tillförlitligt utifrån att författaren har ett intresse i ÄDK och 
variationsteorin. Forskningsfrågor och val av metod är alltid influerade av 
teori och intresse. Trots att författaren har varit medveten om risken för bias 
kan det inte uteslutas att detta kan ha påverkat studiens genomförande och 
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därmed även studiens resultat. Ett sådant exempel är analysprocessen. I 
studien har det gjorts en tolkning av när de variationsteoretiska principerna, 
andra ordningens perspektiv samt relationen mellan variation och invarians, 
användes och vad det ledde till. Hur trovärdig är denna tolkning egentligen? 
Trovärdigheten i tolkningarna förstärks tillexempel av alla de exempel på 
uppgifter som konstruerades samt iscensattes och som återfinns i studiens 
data. I dessa exempel är det tydligt att lärargrupperna har konstruerat 
uppgifterna genom att försöka hålla vissa aspekter invarianta och variera andra 
aspekter. Emellertid, för att möjliggöra för läsaren att själv bedöma 
trovärdigheten i tolkningarna beskrivs grunderna för tolkningarna av data i 
delstudierna och re-analysen så noga och detaljerat som möjligt.  

Det kan även diskuteras om den data som användes i studien var relevant och 
tillräcklig för att besvara forskningsfrågan. Ur ett perspektiv kan det 
konstateras att den var det, eftersom data från alla delar av 
undervisningspraktiken användes, både från planering, genomförande och 
utvärdering av undervisning. Ur ett annat perspektiv kan det diskuteras om 
den data som användes gav bästa möjlighet att besvara forskningsfrågan. För 
studie 1 användes data från planering och utvärdering av undervisning, för 
studie 2 användes data från genomförande av undervisning. Det vill säga att, 
varken i studie 1 eller 2 kom data från alla undervisningspraktikens delar, utan 
bara från vissa delar av den. Därför gav till exempel inte den data som kom 
från studie 1 möjlighet att analysera variationsteorins bidrag i relation till om 
eleverna gavs möjlighet att lära sig det som lärargruppen hade kommit fram 
till att de behövde lära sig under lektioner. Däremot visar resultatet att 
uppgifterna som planerades, som ett resultat av att variationsteorin hade 
använts i utvärdering och planering av undervisning, skulle, om de hade 
iscensatts såsom planerats, ha givit eleverna möjlighet att lära sig det som de 
behövde lära. Det kan även diskuteras om den data som kom från studie 2 gav 
möjlighet till att analysera variationsteorins bidrag i relation till att identifiera 
vad eleverna behövde lära sig och därmed om undervisningen verkligen gav 
eleverna möjlighet att lära sig det som de behövde. Resultatet i artikel 2 visar 
en tydlig ökning av elevernas förståelse, när deras svar jämfördes på för- och 
eftertestet, i relation till de aspekter som gjordes möjliga att lära i 
undervisningen. Detta indikerar att läraren kom åt en del av de aspekter och 
skillnader som var kritiska att lära sig för eleverna, det vill säga att teorin 
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verkar ha bidragit till att undervisningen genomfördes på ett sådant sätt att 
eleverna fick möjlighet att lära sig en del av det som de behövde lära. 

Vidare kan det ifrågasättas om karaktären på all den data som användes för 
re-analysen var den bästa. Data som användes i re-analysen från studie 1 
bestod av ljudupptagningar och mötesprotokoll. Men eftersom författaren till 
föreliggande uppsats inte var deltagare i studie 1 gav denna data en begränsad 
information om vad som skedde när det gäller sådant som inte fångades av 
ljudupptagningarna och mötesprotokollen. Varken det förra eller senare gav 
till exempel insikter om vad lärargruppen visade för varandra eller deras 
individuella anteckningar i arbetsprocessen. Det kan ha gjort att viktiga 
detaljer missades och som kan ha haft betydelse i analysarbetet för att förstå 
bakgrund till slutsatserna. På så sätt kan denna data ha begränsat möjligheterna 
att fånga när teorin användes och vad det ledde till. 

Dessutom, i denna studie undersöks en lärargrupps planering och utvärdering 
av undervisning samt en lärares genomförande av undervisning. Det vill säga 
att resultaten bygger på data från ett begränsat antal informanter. För att 
resultatet från en sådan fallstudie som denna ska vara trovärdigt behöver den 
ha vad som kallas för en innebördsrikedom, det vill säga att fallet behöver 
beskrivas på ett så rikt sätt som möjligt så att en läsare kan bedöma om hennes 
egen situation liknar den som beskrivs i studien (Larsson, 2005). Därför har 
exemplen som skrivits fram i resultatet valts så att de på ett så illustrativt sätt 
som möjligt ska kunna visa på när variationsteorin har använts och vad det 
ledde till. Exemplen har beskrivits med excerpt, citat och figurer så att läsaren 
kan få en bild av vad som hände och hur det såg ut i undervisningspraktiken. 
På så sätt ges lärare och andra forskare möjligheten att upptäcka resultatens 
trovärdighet i sin egen kontext (Larsson, 2005). 

Det bör även diskuteras vilken betydelse som forskarnas roll kan ha haft för 
studiens resultat. I båda delstudierna var forskarna involverade i det 
kollaborativa arbetet med att utveckla en undervisning som skapade 
möjligheter för eleverna att nå lärandemålet i respektive lärandemålsarbete. I 
detta arbete bidrog de även med sina kunskaper om hur variationsteorin kan 
förstås och tillämpas i undervisningspraktiken. Hade lärarna kunnat tolka och 
använda de variationsteoretiska principerna på samma sätt utan forskarnas 
medverkan? I början av lärandemålsarbetena uttryckte några av lärarna att de 
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förstod de variationsteoretiska principerna, men att de hade svårt att använda 
dem i det praktiska undervisningsarbetet. I denna fas av processen hjälpte 
forskarna till att lyfta fram de teoretiska principerna och diskutera både vad 
de innebär samt hur de kan tillämpas. Efter den inledande fasen av 
lärandemålsarbetet kunde lärarna tillämpa principerna mer självständigt, det 
vill säga att teorin blev mer och mer en ”levd” teori. Av resultatet framgår ett 
exempel på detta när läraren i studie 2 använde principen om relationen mellan 
variation och invarians. När hon upplevde att inte eleverna erfarit den 
variation som avsågs preciserade läraren exemplen i undervisningen så att de 
skapade ett variationsmönster som gjorde det möjligt för eleverna att lära sig 
det som avsågs.  

Det är svårt att svara på frågan om lärarna hade kunnat ”leva” teorin på detta 
sätt även om inte forskarna hade deltagit som de gjorde i delstudierna. Innan 
studiernas genomförande hade lärargruppen relativt liten erfarenhet av att 
arbeta i ÄDK och därmed även av att använda variationsteorin i sin 
undervisningspraktik (lärargruppen i studie 1 hade två års erfarenhet och 
lärargruppen i studie 2 hade ett halvt års erfarenhet). Om lärargrupperna hade 
haft längre erfarenhet av teorin är det möjligt att de inte hade haft ett lika stort 
behov av att forskarna lyfte fram de teoretiska principerna i början av 
lärandemålsarbetet. Men utifrån den erfarenhet de hade, var det troligen 
nödvändigt att någon hjälpte till att lyfta fram principerna. Däremot kan det 
diskuteras om det var nödvändigt att just forskarna gjorde detta. Även 
lärledaren, för respektive lärargrupp, hjälpte till att lyfta fram principerna, 
både i lärandemålets tidigare och senare faser. Lärledarna hade viss utbildning 
i att just hjälpa lärargrupper att använda variationsteorin i lärandemålsarbeten. 
Lärledaren i studie 1 var färdigutbildad och lärledaren i studie 2 hade 
genomgått ungefär halva sin utbildning. Å andra sidan, forskarna hade en mer 
omfattande kunskap och erfarenhet av att både använda och utbilda lärare i de 
teoretiska principerna samt hur de kan tillämpas. Det är troligt att forskarnas 
deltagande påverkade resultatet, men exakt hur mycket deras fördjupade 
kunskap och erfarenhet påverkade, i jämförelse med lärledarnas, är omöjligt 
att säga. 

Även relationen mellan genomförd undervisning och elevernas testresultat i 
studie 2 kan ifrågasättas. Det är många faktorer som kan påverka elevresultat 
på test (Bryman, 2004). Både saker i och utanför undervisningen kan ha 
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påverkat elevresultatet i studie 2. Undervisning är en sådan komplex praktik 
att det inte med säkerhet går att konstatera att det enbart var uppgifternas 
karaktär i termer av variation och invarians som gjorde att eleverna lärde sig. 
Dessutom är det möjligt att några elever diskuterade frågorna på förtestet med 
sina föräldrar eller klasskamrater och att det kan ha påverkat det positiva 
resultatet. Däremot verkar det troligt att eleverna lärde sig det som de behövde 
lära, eftersom det var möjligt att lära och just denna möjlighet till lärande var 
något som variationsteorin bidrog till. Det finns även en osäkerhet i testens 
validitet. Uppgifterna var samma på både för- och eftertest. Det kan innebära 
en risk för effekter av upprepad testning, det vill säga att eleverna hade lärt sig 
att arbeta med uppgifterna och därmed klarade av att lösa dem bättre på 
eftertestet. Det kan emellertid ifrågasättas om så unga elever kan komma ihåg 
uppgifterna då det var cirka 10 veckor mellan testen. Det ska också nämnas 
att uppgifterna i testen designades av lärargruppen, det vill säga, det var inget 
standardiserat test som användes. Det kan ha gjort att inte alla uppgifter fullt 
ut fångade de aspekter som avsågs. 

Denna studie är en fallstudie (Yin, 2003). Sådana studier får ibland kritik för 
att resultaten av dem är så kontextbundna att de inte är generaliserbara. I 
kontrast till detta hävdar Flyvbjerg (2006) att det går att generalisera resultat 
från fallstudier. Enligt Yin (2013) är en analytisk och konceptuell syn på 
generalisering lämplig för dessa studier. Ett exempel på en sådan 
generalisering kan vara vad Larsson (2009) kallar för mönstergeneralisering, 
det vill säga att det finns mönster som kan kännas igen mellan olika fall. Som 
tidigare har diskuterats så liknar resultatet vad tidigare studier, som 
genomförts inom ramen för LearS, har visat att variationsteorin kan bidra med. 
Det vill säga att, det finns gemensamma mönster mellan resultaten i dessa 
studier och denna studie. Det verkar alltså som att variationsteorins bidrag går 
att generalisera mellan kontexterna ÄDK och LearS.  

Ett annat exempel på analytisk och konceptuell generalisering kan vara vad 
Larsson (2009) kallar för kontextgeneralisering, det vill säga att resultaten kan 
vara generaliserbara eftersom det finns likheter mellan forskningskontexten 
och de kontexter dit resultaten möjligen kan generaliseras. Denna syn på 
generalisering förstärker slutsatsen om att variationsteorins bidrag kan vara 
generaliserbara mellan ÄDK och LearS, eftersom det finns likheter mellan hur 
lärare arbetar i dessa kontexter. Både LearS och ÄDK kan ses som exempel 
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på professionella lärandegemenskaper (PLG). Kan variationsteorins bidrag till 
undervisningspraktiken generaliseras till även andra PLG? I både LearS och 
när lärandemålsarbeten genomförs i ÄDK fokuseras elevernas lärande och det 
förordas att lärare arbetar tillsammans i en formativ och cyklisk process. Om 
andra PLG har dessa karaktärer verkar det troligt att, det som denna studie har 
visat att variationsteorin kan bidra med till lärares undervisningspraktik, även 
kan generaliseras till sådana PLG. Tanken om kontextgeneralisering pekar 
även mot att resultaten kan vara generaliserbara till andra ämnesinnehåll än 
de matematiska innehåll som behandlades i delstudiernas lärandemålsarbeten. 
Tidigare studier, som har genomförts inom ramen för LearS, visar tillexempel 
att variationsteorin kan bidra till att identifiera vad specifika elevgrupper 
behöver lära sig (i termer av kritiska aspekter) och att konstruera uppgifter 
som skapar variationsmönster som ger eleverna möjlighet att lära sig detta i 
relation till innehåll i engelska (Larsson Lindberg, 2020; Lindström, 2017), 
företagsekonomi (Andrew, 2012; Pang, 2002) idrott och hälsa (Holmqvist-
Olander & Bergentoft, 2014), naturorienterade ämnen (Björkholm, 2015; Lo 
et al., 2006; Vikström, 2014), musik (Ahlstrand, 2018), samhällsorienterade 
ämnen (Nersäter, 2019; Tväråna, 2014) och svenska (Rosenbaum, 2019; 
Thorsten, 2014). Därför verkar det troligt att, det som denna studie har visat 
att variationsteorin kan bidra med till lärares undervisningspraktik, även kan 
gälla i andra ämnen än matematik, både när lärare arbetar i ÄDK och i vissa 
andra former av PLG. 

Enligt van den Akker (1999) kan en analytisk generalisering även innebära att 
läsaren själv bestämmer vilka former av generalisering som kan göras av 
resultaten, i sin egen kontext. Det indikerar att lärare och forskare som läser 
denna uppsats kan utgå från resultaten och försöka förstå samt använda dem i 
relation sin egen kontext. Med denna syn på generalisering är det troligen 
viktigt att läsaren tar hänsyn till både likheter och skillnader mellan studiens 
och den egna kontexten, för att kunna bedöma hur resultaten kan 
generaliseras.  

7.8. Framtida forskning 
Som tidigare konstaterats har studier som genomförts inom ramen för LearS, 
visat på liknande resultat som i denna studie, även när det gäller innehåll i 
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andra ämnen. Men, det går inte att med säkerhet säga att variationsteorin kan 
bidra till samma saker i andra ämnen när kontexten är en annan än LearS, utan 
att undersöka det. Därför skulle det vara intressant att även undersöka vad 
variationsteorin kan bidra med när lärandemålsarbeten genomförs i andra 
ämnen än matematik inom ramen för ÄDK,. 

I både LearS och ÄDK arbetar lärare kollaborativt och systematiskt med att 
utveckla sin undervisning. I denna studie har det undersökts vad 
variationsteorin kan bidra med i ÄDK. Även om intresset för lärares kollektiva 
arbete har ökat dramatiskt de senaste två decennierna, genomförs det mesta av 
lärares undervisningsarbete fortfarande individuellt. För att komma åt vilken 
betydelse det kollaborativa och systematiska arbetet har för att teorin ska 
kunna användas på ett kraftfullt sätt, behöver man studera variationsteorins 
bidrag även då lärare inte deltar i sådant kollaborativt arbete.   
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För- och eftertest i studie 2 

Uppgift 1 

a) Eleverna får jämföra två tal på olika lappar: 207 & 027  
 

b) Kommer inte eleverna med att de är större eller mindre kan vi säga 
att det är samma siffor i båda talen och då be dem jämföra talens 
storlek 

 

c) Vi frågar sedan vad nollorna betyder  
 

d) Vi frågar dem om man kan ta bort 0:orna i talen eller inte och vad 
det isåfall ger för nya tal.  

 

Uppgift 2 

a) Vi läser uppgiften för eleverna: En bonde har många kor på sin 
bondgård. Varje kväll räknar bonden sina kor och skriver upp antalet 
på en tavla. Han brukade alltid få det till samma antal kor och så 
även denna kväll, så han skrev talet 87 (vi visar pappret med talet 
87). En dag köpte bonden tre nya kor (vi visar lappen med de tre 
korna och pilen ner mot talet 87). Hur många kor blev det när han 
räknade dem efter han köpt de nya korna? 

a. (Löser inte eleverna uppgiften alls kan vi ge dem svaret att 
det blir 90 och de får ändå försöka förklara utifrån 
nedanstående frågor) 

 

b) Förklara vad det är som gör att det blir just de siffrorna (vi kan peka 
på siffrorna en och en i det nya talet, så de tvingas motivera hur det 
blivit just 9 och 0 och varför siffrorna förändrades från 8 och 7) 

 

c) Förklara vad de olika siffrorna betyder i det nya talet 
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Fortsättning på uppgiften för att komma åt den upprepade principen: 

En annan dag köpte bonden ytterligare 12 kor (vi visar lappen med de tolv 
korna och pilen ner mot talet 90 eller om de har ett annat tal lägger vi det över 
90 så de tolv korna och pilen syns ner mot deras tal). Hur många kor blev det 
när han räknade dem efter han köpt de nya korna? 

e) Förklara vad det är som gör att det blir just de siffrorna i det nya 
talet 

 

f) Förklara vad de olika siffrorna betyder i det nya talet 
 

 

Uppgift 3 

a) Såhär säger en kompis om talet 726. Vad stämmer och vad stämmer 
inte, samt hur tänker du? 

• Talet 726 

• ”Sjuan i talet är värd 700.  

• Den största siffran ska alltid stå först, tror jag.  

• 2:an är mindre värd än 7:an.  

• 6:an är mindre värd än 2:an. 

 

b) Om du skulle resonera mer om talet 726, vad skulle du säga då? 
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Fortsättning på uppgiften för att komma åt den upprepade principen: 

En annan dag köpte bonden ytterligare 12 kor (vi visar lappen med de tolv 
korna och pilen ner mot talet 90 eller om de har ett annat tal lägger vi det över 
90 så de tolv korna och pilen syns ner mot deras tal). Hur många kor blev det 
när han räknade dem efter han köpt de nya korna? 

e) Förklara vad det är som gör att det blir just de siffrorna i det nya 
talet 

 

f) Förklara vad de olika siffrorna betyder i det nya talet 
 

 

Uppgift 3 

a) Såhär säger en kompis om talet 726. Vad stämmer och vad stämmer 
inte, samt hur tänker du? 

• Talet 726 

• ”Sjuan i talet är värd 700.  

• Den största siffran ska alltid stå först, tror jag.  

• 2:an är mindre värd än 7:an.  

• 6:an är mindre värd än 2:an. 

 

b) Om du skulle resonera mer om talet 726, vad skulle du säga då? 
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Informationsbrev och godkännande 
för elevers medverkan i studie 2 

Hej! 

Jag är just nu tjänstledig från min lärartjänst i X kommun och hjälper svenska 
lärare att utveckla sin undervisning. Jag är även forskarstuderande på 
Jönköping Universitet samt knuten till Göteborgs Universitet. Under 
vårterminen 2016 kommer jag tillsammans med lärare på Y skolan och 
framförallt läraren Z, genomföra en forskningsstudie som involverar elever i 
klass Å. 

Den svenska skolan är idag uppmärksammad på olika sätt. Svenska elevers 
kunskaper och möjligheter att lära är en del som står i fokus och diskuteras. I 
läroplanen står de kunskaper eleverna ska nå och därmed måste ges möjlighet 
att lära i undervisning. I studien kommer vi att studera hur läroplanens 
kunskapsmål kommer till uttryck i undervisning. Syftet med studien är att få 
kunskaper som kan hjälpa lärare att i undervisning skapa än bättre 
förutsättningar för elevernas lärande. Undersökningen kommer genomföras 
på Y skolan och i Ditt barns klass från och med vecka 8. 

För att kunna studera detta behöver vi emellertid studera undervisning i 
praktiken. Ett sätt att göra detta är videoinspelningar i klassrummet. 

Deltagandet är frivilligt och bygger på att föräldrar/målsman ger tillstånd till 
att eleverna deltar. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt 
de riktlinjer som finns för studier av detta slag och som gäller deltagarnas 
anonymitet. Vi hoppas att Du och Din son/dotter vill ställa upp på denna 
undersökning, som är viktig för att ge kunskap om hur vi kan förbättra 
undervisningen så att fler elever finner skolarbetet roligt och värdefullt. 

Välkommen med frågor om det är något du undrar över! 

Vänliga hälsningar 

Henrik Hansson henrik.hansson@learningstudy.se 
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☐ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att 
delta i studien. Inspelningarna får 
endast användas i studien. 

☐ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att 
delta i studien. Inspelningarna får 
användas i studien samt i utbildning 
och vid forskningskonferenser. 

☐ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

 

Elevens 

namn: 
………………………………...………………. 

 

Målsmans 
underskrift:……………………………..…………. 

 

Namnförtydligande: 
…………………………………...…….. 
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visningspraktik samt lärares kollaborativa arbete med undervisning 
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Variationsteorin i praktiken

– Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning

Hur lärare tar till sig, använder och förhåller sig till forskningsresultat och teorier är väl 
beforskat, både nationellt och internationellt. Ett problem som har lyfts fram är att lärare 
inte alltid upplever att vetenskapliga teorier är relevanta för deras undervisningspraktik. 
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användandet av variationsteorin bidrog med till undervisningspraktiken. 

Av resultatet framgår att variationsteorin gav bidrag till planering, genomförande och 
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