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Matematik IV – Förstå relationen mellan undervisning och lärande
Learning study som kursdesign

Repeated

•Hur kan man på bästa sätt undervisa om något som är 
svårt?
•Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever 
lär sig eller inte?
•Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna 
skall lära sig?



Variationsteori ett design- och analysverktyg

Vi urskiljer 
skillnader snarare 

än likheter

Vad måste 
eleverna ”få syn 

på/urskilja”

Lärande är riktat 
mot något



Studiens forskningsfråga:

Hur ändrar lärarstudenter matematikuppgifter när de 
deltar i learning study och använder variationsteorin
som ett analys- och designredskap?

Data: Skriftliga individuella rapporter om en tänkt
lektion 3 



Expandera genom att lägga till exempel
Lärandeobjekt: Eleverna ska kunna förklara, beräkna samt uppskatta area i 
tvådimensionella figurer genom att använda areaenheter

• Urskilja att area förekommer på olika geometriska former

• Urskilja att area förekommer på olika geometriska former och att areaenheter kan ha olika storlek



Explicitgöra genom att reducera

Lärandeobjekt: Att kunna jämföra och storleksordna längdenheter (mm, cm, dm, m) tillsammans 
med ett mätetal

• Urskilja skillnad mellan jämförelser av tal, enheter och mätetal + enhet



Göra diffus genom att överge 

Lärandeobjekt: Eleven ska utveckla förmågan att analysera egenskaper kring vinkelbegreppet.

• urskilja att vinkelbågens storlek och placering inte avgör vinkelns storlek



Fokusera begrepp genom att lägga till 
representationer/metaforer

• urskilja hur olika längdenheter förhåller sig till varandra

 

Konkret 

Eleverna mäter upp och klipper snören som är i 

respektive längd och jämför dem direkt på 

bänken, genom direkt jämförelse (Karlsson & 

Kilborn, 2015).  

Symboliskt/aritmetiskt 

2000 mm = 200 cm eftersom 10 mm = 1 cm 

och 2000/10=200  

20 cm = 20 cm  

2 dm = 20 cm eftersom 1 dm = 10 cm och 

2*10 = 20 

Grafiskt genom en tabell

 

Ord  

Jag vet att 10 mm är 1 cm, vilket betyder att 

2000 mm är 200 cm. Jag vet också att 10 cm 

är 1 dm, vilket betyder att 2 dm är 20 cm. 

Alltså är 20 cm och 2 dm lika stora medan 

2000 mm är större och därmed störst.  

 

Ord/språklig 
representationsform
”Jag vet att 1 dm är 10 cm, 
vilket betyder att 2 dm är 20 
cm. Alltså är 20 cm och 2 dm 
lika stora.”

Symbolisk/aritmetisk 
representationsform
2 dm = 20 cm eftersom 
1 dm = 10 cm och 2*10 = 20

Konkret 
representationsform
Direkt jämförelse – ett snöre 
som är 2 dm mäts i cm 
(Karlsson & Kilborn, 2015). 

Grafisk representationsform



Tack!


