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Variationsteoretiskt perspektiv på
matematikundervisning
Iiris Attorps och Mirko Radic

”Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.”
B. Franklin

Matematikdidaktik är ett bredare och mer mångfacetterat område än
vad många kanske reflekterat över. I denna artikel presenterar vi två projekt som är gjorda ur ett variationsteoretiskt perspektiv vid Högskolan
i Gävle. Hur kan man utveckla och testa metoder för att förbättra lärande
i matematik från perspektivet förskola till högskola? Hur kan man bygga
en forskningsmiljö för lärande i matematik som bildar en plattform för
lärares kompetensutveckling inom matematik? Dessa två frågor har utgjort våra syften med forskningsprojekten.
I våra projekt vill vi lyfta fram en forskningsfråga som har att göra
med såväl teori som praktik. Genom att fokusera på hur hanteringen av
lärandeobjekt påverkar inlärning kan våra studier utveckla kunskap om
lärande och undervisning i matematik som i sin tur kan ligga till grund
för modeller av såväl lärarutbildning som kompetensutveckling av lärare. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur påverkar lärarens sätt
att hantera lärandeobjekt t.ex. funktionsbegrepp och integralbegrepp i
klassrummet elevens/studentens lärande? Vilka är de kritiska aspekterna
för elevernas/studenternas lärande? Som ett metodologiskt ramverk använder vi den så kallade Learning Study-modellen designad av Marton,
Runesson och Tsui (2004). Modellen bygger på variationsteorin, som
härrör från den fenomenografiska forskningstraditionen.
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Teoretisk referensram
Variationsteoretisk forskningsansats
Ett betydande svenskt bidrag till forskningen om relationen mellan lärande och undervisning finns i den av Marton m. fl. (2004) utvecklade
variationsteorin. Variationsteoretisk forskning har på ett övertygande
sätt lyckats demonstrera att undervisning som systematiskt och medvetet
varierar sitt undervisningsinnehåll i regel når ett bättre resultat än undervisning som inte gör det. Till exempel Runesson (1999), Emanuelsson
(2001), Gustavsson (2008) och Van Bommel (2013) använder i sina avhandlingar variationsteori i klassrumsforskning på ett fruktbart sätt.
Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska
perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomenografiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl.
(2004). Grundtanken i fenomenografin är att beskriva de kvalitativt
skilda sätt varpå människor uppfattar och erfar skilda fenomen (objekt)
i sin omvärld (Attorps, 2006; Marton & Booth, 1997).
Alltsedan Marton på 1970-talet publicerade sitt forskningsmaterial
om lärande har forskning med fenomenografisk inriktning etablerats i
ett stort antal såväl nationella som internationella lärosäten. Fenomenografin har därefter förändrats från ursprungligen en beskrivande till en
mer förklarande metodansats (Marton & Booth, 1997).
Marton och Booth (1997) beskriver förändringen som en utveckling
av lärandeteori, benämnd variationsteori, vilken grundas på att allt lärande kräver variation. Ett grundantagande i variationsteori är att i varje
lärandesituation formas ett lärandeobjekt, som är möjligt för eleven att
uppfatta, förstå eller erfara.
Lärandeobjektet kan ses från tre perspektiv: lärarens, elevens och
forskarens perspektiv. Det intentionella (intented object of learning) objektet är lärandeobjektet sett ur lärarens perspektiv och detta kommer mer
eller mindre till uttryck i vad som sägs under lektionerna. Vad eleverna
verkligen i efterhand hade lärt sig kallas det erfarna lärandeobjektet (livided object of learning). Genom detta kan man förstå att det som eleven
lär sig inte alltid är det som varit lärarens avsikt med undervisningen.
Forskarens beskrivning av vad eleverna hade möjlighet att lära sig under
lektionen kan beskrivas som det iscensatta lärandeobjektet (enacted object of learning), d.v.s. det beskriver det variationsrum (space of learning)
som elever och lärare tillsammans skapat. I det variationsrum som då
skapas, finns möjlighet för eleven att utifrån sina tidigare erfarenheter,
urskilja objektets kritiska aspekter. (Marton, m. fl., 2004)
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To discern an aspect is to differentiate among the various
aspects and focus on the one most relevant to the situation.
Without variation there is no discernment... Learning in
terms of changes in or widening in our ways of seeing the
world can be understood in terms of discernment, simultaneity and variation. (Bowden & Marton, 1998, 7)
Begreppen urskiljning, simultanitet och variation är centrala inom variationsteori. Det teoretiska antagandet är att lärandet förutsätter en erfaren
variation d.v.s. man måste själv ha upplevt ett fenomens variation för
att förstå dess mening (Marton m. fl., 2004). Möjligheten för eleven att
förstå och erfara ett objekt på ett visst sätt handlar om möjligheten att
samtidigt (simultant) kunna urskilja vissa kritiska aspekter av lärandets
objekt.
Men vad är det som möjliggör lärande i en situation och inte i en
annan? Marton och Morris (2002) pläderar för att den mest kraftfulla
faktorn i fråga om skillnader i elevers lärande är hur lärandeobjektet
hanteras i en undervisningssituation d.v.s. vilka aspekter fokuseras, vilka
aspekter är varianta (d.v.s. de varieras) och vilka aspekter är invarianta
(konstanta, d.v.s. de förändras inte). För att lärande ska bli möjligt måste
den som undervisar synliggöra de kritiska aspekterna för eleverna genom
variationsmönster. Marton m.fl. (2004, 16) har identifierat fyra variationsmönster i ett lärande objekt, kontrast, generalisering, separation
och fusion. Dessa mönster förklaras på följande sätt.
Contrast: … in order to experience something, a person
must experience something else to compare it with.
Generalization: … in order to fully understand what
‘‘three’’ is, we must also experience varying appearances
of ‘‘three’’...
Separation: In order to experience a certain aspect of something, and in order to separate this aspect from other aspects,
it must vary while other aspects remain invariant.
Fusion: If there are several critical aspects that the learner
has to take into consideration at the same time, they must
all be experienced simultaneously.
Mönstret mellan vad som varierar och vilka aspekter som är invarianta
bestämmer vilket lärande eleverna har möjlighet att utveckla (Holmqvist,
2004). Detta innebär att en lärare kan hjälpa elever att förstå genom
att utforma undervisningssituationen så att man kan urskilja kritiska
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aspekter för lärandet. Denna möjlighet skapas genom att öppna en
variation. Man kan också uttrycka det som att öppningen av en viss typ
av variationsmönster möjliggör en viss typ av lärande, öppning av ett
annat variationsmönster en annan typ av lärande (Marton m.fl., 2004, 22).
Läraren har därmed ur ett variationsteoretiskt perspektiv en viktig roll
i undervisningen. Om undervisningen ska uppfattas som betydelsefull
för eleverna är det viktigt att den utgår från ett innehåll, som är relevant
i förhållandet till elevernas tidigare erfarenheter och förförståelse (ibid).

Projektens genomförande
De genomförda studierna följer Learning Study-modellen som grundar
sig på variationsteorin. Modellen definieras som ”ett systematiskt försök att uppnå ett pedagogiskt mål och att lära från detta försök” (Marton,
2003, 44). En grundläggande idé med en Learning Study-studie är att
den förenar elevens och lärarens såväl som forskarens lärande.
Learning Study kan beskrivas som en blandning av Design Experiment och Lesson Study (Marton & Pang, 2006). Design Experiment
introducerades på 1990-talet (Brown, 1992; Collins, 1992) i syfte att
testa och förbättra undervisningen. Lesson Study härstammar från den
japanska undervisningen, där lärarna tillsammans planerar forskningslektioner. Resultaten från observationer, genomförda av Lewis och
Tsuchida (1998), lyfter fram att japanska lärare har lyckats vända sin
undervisning från teaching as telling till teaching for understanding.
Intressant nog visar resultaten från internationella undersökningar (t.ex.
TIMSS) att japanska elever i jämförelse med elever i andra länder uppnår ett högt resultat i matematik (Stigler & Hiebert, 1999). På grund
av olika länders skiftande kulturer och utbildningssystem kan det vara
problematiskt att jämföra resultatet från internationella studier. AsamiJohanssons (2015) studier bekräftar dock att det är möjligt att överföra
den japanska modellen till andra kulturer.
Den viktigaste gemensamma nämnaren för den japanska Lesson
Study-modellen och den av Marton m.fl. (2004) vidareutvecklade Learning Study-modellen, är att modellerna försöker finna vägen till ett visst
pedagogiskt mål i undervisningen. Den viktigaste skillnaden mellan
modellerna är att Learning Study tar en lärandeteori som utgångspunkt,
vilket oftast inte sker i Lesson Study. I Learning Study, men ej vanligtvis i Lesson Study, ingår en eller flera forskare i gruppen tillsammans
med lärare (Marton m.fl., 2004). Learning Study är en cyklisk modell
och varje cykel består av ett antal faser. I våra studier kan man finna
fem olika faser.
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Fas 1: Val av lärandeobjekt (algebraiska uttryck, ekvationssystem,
funktionsbegrepp och integralbegrepp). Lärargruppen tillsammans med
forskare väljer en förmåga, något kunnande, en färdighet osv. som de vill
att eleverna/studenterna ska utveckla och som upplevs svår att undervisa om och/eller svår att lära sig.
Fas 2: Kartläggning av elevernas kunskaper. Elevernas/studenternas
förförståelse undersöks. Variationen i elevernas/studenternas uppfattningar blir utgångspunkten för nästa fas.
Fas 3: Planering och genomförande av undervisning. Gruppen diskuterar och planerar uppläggning av undervisningen. En skriftlig lektionsplanering görs. Undervisningen genomförs och videofilmas.
Fas 4: Eftertest och intervjuer med eleverna. Vad eleverna/studenterna
har lärt sig undersöks via ett eftertest. Elever/studenter intervjuas.
Resultatet återkopplas till gruppen.
Fas 5: Utvärdering, revidering av den genomförda undervisningen.
De inspelade undervisningssituationerna analyseras av gruppen. Fokus
liggerpå hur lärandetobjekt behandlas. Analys och kritisk reflektion av
de inspelade lektionerna sker, följt av revidering av den skriftliga lektionsplaneringen. Undervisning genomförs på nytt av en annan lärare
för en ny grupp elever. Den cykliska processen fortsätter tills man hittat
de kritiska aspekterna för elevernas lärande.

Några resultat av de genomförda studierna
En studie i förskolan
Förskollärare Eva Johansson (2008; se också Attorps & Johansson, 2008)
har i sin magisteruppsats studerat hur det går att utveckla förståelsen
av begreppet ”dubbelt så många” bland barnen i en förskoleklass. Innan studien påbörjades genomfördes ett förtest för att ta reda på barnens
tidigare kunskaper om begreppet. Testet bestod av enskilda videoinspelade intervjuer. I studien används ett variationsteoretiskt perspektiv för
att se om det har betydelse på vilket sätt lärandeobjektet behandlas och
varieras. Ett antal undervisningstillfällen planerades och genomfördes
av Johansson. Hon lyfte fram och bearbetade lärandeobjektet i olika
miljöer. En genomgående struktur och pedagogisk tanke vid dessa tillfällen har varit att barnen ska samarbeta, kommunicera, se mångfalden
av lösningar, reflektera och dokumentera sina nya erfarenheter tillsammans med personalen. Resultatet efter den andra intervjun visade att alla
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i gruppen hade ändrat och utvecklat sina uppfattningar om begreppet.
Men hjälp av utomhuspedagogik och varierande lärandemiljöer är det
lätt att skapa engagemang hos barnen, var en erfarenhet och man kunde
också reflektera över att kunskaper som erövrats via arbete med sinnen,
är sådant som barnen kommer ihåg.
Studier på högskolan
Forskargruppen Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik vid
Högskolan i Gävle har gjort flera studier i matematik utifrån variationsteoretiskt perspektiv (se t.ex. Attorps, Björk, Radic & Viirman, 2013;
Attorps, Hector & Radic, 2015; Attorps, Björk & Radic, 2016). I en studie
om det bestämda integralbegreppet (Attorps, Björk & Radic, 2011;
Attorps, Björk, Radic & Tossavainen, 2013) var syftet att utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv skapa undervisningssektioner som gynnar
högskolestudenters lärande. Vi använde det pedagogiska verktyget GeoGebra, ett kraftfullt, dynamiskt program som kopplar samman geometri
med algebraiska och numeriska representationer. För att ta reda på studenters förförståelse om det bestämda integralbegreppet gjordes ett
förtest om sex frågor. Förtestresultatet analyserades noggrant och man
upptäckte där att studenterna hade relativt bra intuitiv uppfattning om
det bestämda integralbegreppet som en gränsvärdesprocess. Däremot
uppfattade de flesta av studenterna begreppet enbart som area och de
kunde inte på ett meningsfullt sätt tillämpa integralkalkylens huvudsats.
Med denna kunskap om ingenjörsstudenternas förförståelse i bakhuvudet, planerade forskagruppen en lektion utifrån ett variationsteoretiskt
perspektiv. Med målet att uppnå lärande synliggjorde vi de kritiska
aspekterna för studenterna genom att skapa variationsmönster från det
lärandeobjektet. Vi skapade undervisningssektioner där de fyra variationsmönstren kontrast, generalisering, separation och fusion kunde urskiljas (Se Figur 1 – 4).
Figur 1 visualiserar begreppet Riemannintegral med över- och
undersummor. Det intervall man vill undersökta bestäms genom att man
flyttar punkterna a och b längs x-axeln. Över- och undersummorna och
differensen mellan dem visas som en dynamisk text som automatiskt anpassar sig till ändringar. I det här fallet håller vi f och intervallet invariant och varierar antalet delintervall. Genom att öka antalet
delintervall förkortrar vi deras längd. Vi ville visa att vi genom att
öka antalet delintervall minskar skillnaden mellan över- och undersummorna. De kommer så småningom att sammanfalla med integralens
värde. GeoGebra är ett effektivt verktyg för att illustrera dynamiska

20

processer, i det här fallet instängningsprocessen med hjälp av Riemannsummor. Den möjliggör för studenter att samtidigt kunna urskilja
många viktiga aspekter, fusion, t.ex. hur rektangelområdenas beräknade
areor, jämfört med den bestämda integralens värde, påverkas av att delintervallens längder varieras.

Figur 1. Över- och undersummor och gränsvärdesprocessen

Det andra exemplet ska hjälpa studenterna att få en vidgad uppfattning
av det bestämda integralbegreppet. I undervisningssekvenserna relaterade till figur 2 och 3 gavs studenterna möjligheter att uppleva en effektiv
kontrast genom att se den bestämda integralen inte bara som en area
utan samtidigt också som ett reellt tal. Det innebar att de även hade
möjlighet att uppleva en generalisering. De fick se att den bestämda integralen kan vara ett negativt tal, noll eller ett positivt tal. Figur 2 och 3
illustrerar Riemannintegralen relaterad till området mellan funktionen f
och x-axeln. Två punkter a och b, som kan flyttas längs x-axeln i syfte
att ändra det undersökta intervallet, visas. Arean och integralvärdet lyfts
fram en dynamisk text som automatiskt anpassar sig till förändringar.
Den här gången håller vi endast f invariant men varierar både intervallets
längd och dess ändpunkter. Vårt syfte med den här undervisningssekvensen var att visa att värdet av arean mellan funktionen och x-axeln
inte alltid sammanfaller med integralvärdet. Medan areavärdena alltid
är icke-negativa reella tal kan integralvärdena vara vilka reella tal som
helst.
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Figur 2. Den bestämda integralens värde överensstämmer
med arean mellan funktionen och x-axeln i intervallet [a, b]

Figur 3. Den bestämda integralen som ett reellt tal,
vilket kan vara positivt, noll eller negativt

Figur 4. Visualisering av när integralkalkylens
fundamentalsats kan och inte kan tillämpas
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Vår ambition med den tredje presentationen (Figur 4.) var att hjälpa
studenterna att urskilja de situationer när det är möjligt eller inte att til�lämpa integralkalkylens fundamentalsats.
I undervisningssekvensen speciellt relaterad till figur 4 fick studenterna möjlighet att uppleva en separation. För att erfara en viss aspekt
– när det inte är möjligt att tillämpa integralkalkylens fundamentalsats –
och för att kunna skilja denna aspekt från andra aspekter, så ska aspekten
varieras på ett mycket påtagligt sätt medan andra aspekter måste hållas
konstanta. Lägg märke till att det i figur 4 till vänster är möjligt att til�lämpa integralkalkylens fundamentalsats eftersom båda funktionerna f
och g är definierade och kontinuerliga i det slutna och begränsade intervallet från A till B. Jämför sedan med figur 4 till höger där det inte
möjligt eftersom f inte är definierad och därigenom inte kontinuerlig i
intervallet. Genom att flytta punkten A längs x-axeln kan vi variera det
undersökta intervallets läge. I den här undervisningssekvensen håller vi
längden av intervallet och funktionerna f och g invariant.
Efter denna lektion fick studenterna göra ett eftertest, som var identiskt med förtestet. Vi bearbetade och jämförde resultaten från för- och
eftertesten genom att använda ett statistikprogram benämnt Minitab.
Vidare studerade vi genom hypotesprövning om det fanns några statistiskt säkerställda skillnader mellan studenternas för- och eftertestresultat. Vi fann att de genomgående hade förbättrat sina resultat och
skillnaderna var statistiskt säkerställda. Studien visade dessutom att
studenterna är ovana att reflektera kring integralkalkylens huvudsats
d.v.s. vilken betydelse huvudsatsen har i samband med problemlösning.
Resultaten från denna studie antyder att systematiskt och medvetet synliggörandet av de kritiska aspekterna av lärandeobjektet i samband med
matematikundervisning påverkar studenters lärande om det bestämda
integralbegreppet.

Diskussion
Undervisning och lärande i matematik är ett komplext fenomen och
omfattar många faktorer som kan ha inverkan på elevers/studenters lärande. Studierna som redovisas i detta kapitel har ett relativt snäv fokus
d.v.s. hur det matematiska innehållet behandlas i pedagogisk verksamhet
och matematikundervisning. Studierna är en del av större longitudinella
studier i praxisnära forskning i matematik vid Högskolan i Gävle (se t.ex.
Attorps m.fl., 2013; Attorps m.fl., 2015; Attorps m.fl., 2016). De bygger
på antagandet att det som eleverna/studenterna lär sig eller inte lär sig är
beroende av vilka aspekter av det matematiska innehållet som har varit
möjliga för dem att erfara under matematiklektionerna.
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Enligt vår uppfattning verkar Learning Study-modellen öka lärarnas medvetenhet om de kritiska aspekter som påverkar elevernas/studenternas
lärande. Vi anser också att modellen är ett användbart sätt att studera undervisning och lärande i matematik på den högre utbildningen. Studierna
har gett oss en unik möjlighet att se hur en kollega undervisar ett visst
ämnesinnehåll. De har också gett oss möjlighet att tillsammans reflektera
över och analysera studenters lärande i matematik. Att använda Learning
Study-modellen och variationsteorin verkar enligt vår mening vara ett
effektivt verktyg att förbereda en matematiklektion och att finna de kritiska aspekterna för studenters lärande.
Till sist vill vi lyfta fram att Leung (2003) har studerat variationsteorins möjligheter i geometriundervisning i en interaktiv datormiljö
(Dynamic Geometry Enviroment ). I en sådan miljö ges studenter möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt variera geometriska parametrar.
Studenterna kan undersöka effekterna av olika parametrar och därmed
få omedelbar (simultan) återkoppling. På samma sätt borde alla matematiska fenomen, som kan illustreras grafiskt, vara lämpliga lärandeobjekt i en undervisningsmiljö, som följer Learning Study-modellen.
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