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Variation theory is a scientific theory of learning that has emerged from critique that 

phenomenography was inadequate empirically grounded. Despite that the field of variation theory 

is young there have been large number of articles produced, mainly at universities in Sweden and 

China. There are plenty of texts that discuss variation theory but it does not seem to be any 

previously conducted literature reviews. The study aims to map the field of variation theory by 

determining which areas variation theory have been applied to, which areas that are lacking and 

also to illustrate possibilities for development. 

The method used to achieve this is a systematic literature review based on articles written in 

English from 2005 to 2015, and Swedish theses. The study shows that the school subjects of 

science, mathematics, and language are significantly over-represented in research within 

variation theory and societal- and practical subjects are underrepresented. Furthermore, the study 

finds that even though variation theory can be applied to adult learning very few studies have 

been conducted and there is a great opportunity to develop the theory into new areas. The study's 

main conclusion is that the large amount of learning studies that are available mainly applies 

variation theory, and that is a major gap in relation to the development of theory. The study finds 

that variation theory could be developed further by applying additional educational theories and 

merge them with variation theory. The most profound theoretical development proposal is a 

merger of phenomenography, variation theory and contextual analysis. 
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1 Introduktion 
Att förstå de bakomliggande processerna till hur människan tänker och lär har intresserat mig 

ända sedan jag var i tonåren men i och med mina studier inom det pedagogiska fältet så har 

detta intresse ytterligare fördjupats. Studierna har kommit att skapa allt fler funderingar kring 

vilka grundläggande förutsättningar som individen måste uppnå för ett effektivt lärande eller 

rent av ett lärande över huvud taget. Detta skall dock inte förstås som att jag söker den perfekta 

läroteorin som är applicerbar på alla situationer. Att finna en perfekt läroteori torde vara 

omöjligt då det finns allt för många variabler som spelar in i form av kontext, miljömässig 

olikhet och den enskilda individens förutsättningar för lärande. 

Studierna inom master- magisterprogrammet kom dock att öppna upp ögonen allt mer för 

det fenomenografiska perspektivet vilket sedan kom att leda mig vidare in på variationsteorin 

(Marton 2015; Pang 2014) och dess mer praktiska applicerbarhet i form av till exempel learning 

studies (Marton 2015; Pang 2014). Variationsteorin är som teori om lärande relativt ung och 

har vuxit fram ur ett behov av en mer praktiskt applicerbar fenomomenografi. Denna ungdom 

i fältet gör att det ännu inte skrivits en stor andel kollegialt granskade forskningsartiklar om 

variationsteori även om det finns en hel del utförd forskning som använder sig av learning 

studies. Att fältet är ungt väckte ett antal frågor, nämligen vilka områden som har undersökts 

och som följd vilka områden har ännu inte blivit beforskade. 

Vidare manifesterades en vilja att se vilka mönster som än så länge har vuxit fram i 

beskrivningar av det variationsteoretiska fältet och åter igen om det kan finnas områden som är 

mer påtagligt mer välrepresenterade inom lärandeteorin som Ference Marton har valt att kalla 

variationsteorin (Marton 2014). Dessa frågor kom att bli grunden för denna forskningsöversikt.  

Genom att studera de kollegialt granskade artiklar som fanns tillgängliga under de uppsatta 

sökkriterierna och till detta infoga böcker och avhandlingar så söker studien efter mönster i 

områden som berör forskning inom variationsteori och ämnar på så sätt utgöra en plattform för 

vidare studier inom områden som ännu inte är beforskade ur ett variationsteoretiskt perspektiv. 

Kunskapsöversikten kan på detta sätt utgöra en grund för både egna och andras studier och 

hjälpa i att finna områden som skulle vinna på en praktiskt och teoretisk variationsteoretisk 

analys. 

 

1.1 Studiens disposition 

För att skapa en bakgrund att ställa analysen emot kommer inledningsvis grundläggande 

begrepp för variationsteorin att beskrivas. I första hand förklaras fenomenografin då dess 

ontologiska och epistemologiska grundförutsättningar står som grund för den 

variationsteoretiska analysen av lärande. Den fenomenografiska beskrivningen leder sedan 

vidare in i en genomgång av hur variationsteorin beskrivs av flertalet ledande teoretiker inom 

forskningsspecialiseringen. Denna genomgång, som främst lutar sig mot Martons (2014; 2015), 

Lo (2012; 2014) samt Pangs (Marton & Pang 2006) beskrivningar av 

forskningsspecialiseringen, kan agera som den nödvändiga teoretiska bakgrunden till vidare 

analys av de undersökta artiklarna. Avhandlingar och kunskapsöversikter presenteras i korthet 

för att ge en översiktsbild över redan etablerad forskning. 

Studien gör inte anspråk på att svara på alla de sätt som variationsteorin har applicerats på 

då detta hade varit ett mycket längre forskningsprojekt. Begränsningar har även satts upp i form 
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av relativt snäva sökkriterier, men även genom att tillgången av databaser är begränsad kommer 

ytterligare artiklar att falla utanför studiens omfång. Under studien har dock ett antal tydliga 

mönster kunnat uppdagas i de undersökta artiklarna och dessa presenteras i resultatkapitlet. 

Många av dessa mönster bör dock även kunna hittas inom artiklar om variationsteori som ligger 

utanför studiens material. Det kan finnas enskilda artiklar som tar upp ämnen som går utanför 

de i studien presenterade, men detta medför inte ett problem för de i studien uppmärksammade 

mönstren då målet inte är att skapa en perfekt avbild av variationsteoretisk forskning utan 

istället att visa på ett antal uppmärksammade mönster. Studien använder sig av en terminologi 

där elever syftar till barn och ungdomar i grundskola, högstadiet, gymnasiet och studenter syftar 

till universitetsstuderande. I genomgången av fenomenografi och variationsteori används 

främst elev även när teorin är appliceringsbar på andra grupper, undantaget när studenter på 

universitetsnivå åsyftas.  

 

1.2 Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningsansats vars mål är att beskriva kvalitativa variationer i 

individers erfarenheter av deras omvärld (Hasselgren & Beach 1997; Svensson 1997). Termen 

användes första gången 1981 av Ference Marton. Fenomenografin som forskningsansats växte 

fram ur undersökningar av studenters erfarenhet av lärande, dessa fokuserade på hur studenter 

närmade sig sina studier. Studenterna läste texter relevanta till sitt ämne och undersökningarna 

sökte efter vad de har lärt sig och vilken erhållen kunskap som behölls över tid (Entwistle 1997). 

Målet var att beskriva individers varierade sätt att förstå ett fenomen, inte att beskriva 

kvantitativa aspekter av studenters lärande som ofta görs i kunskapstest där resultaten 

presenteras i poäng och betyg. Ej heller var målet att gradera något som mer rätt eller fel. En 

tidig indelning som hittades i hur studenterna förstod det studerade materialet var mellan yt- 

och djupinlärning (Svensson 1997). 

 

1.2.1 Ontologiska och epistemologiska grundförutsättningar  

Fenomenografi är en empirisk forskningstradition, inte ett system av filosofiska 

grundförutsättningar och teser, ej heller är det direkt härlett ur ett sådant (Svensson 1997). 

Följden av detta är att världens beskaffelse och kunskapens natur inte kommer i det första 

rummet. Utan istället är det vissa grundläggande stipulationer om den empiriska forskningens 

specifika karaktär som kommer i första rummet (Svensson 1997). En grundläggande punkt är 

att kunskap är baserat på tänkande. Kunskap skapas i relationen mellan individens tankar och 

dess agerande, men kunskap är även beroende av sin externa omvärld. Individens tankar och 

handlingar är riktade mot den omkringliggande verkligheten. Kunskap och individens 

uppfattningar har en relationell natur (Svensson 1997). Lärande kommer till i interaktionen 

mellan de lärande subjekten, innehållet i det som skall läras och den övergripande 

lärosituationen (Enwistle 1997). Dessa ovan nämnda punkter skiljer den fenomenografiska 

kunskapssynen från många empiriska och positivistiska kunskapsantaganden men även ifrån 

rationalistiska och konstruktivistiska sådana. 

    Då kunskap uppstår i en relation mellan yttre verklighet och inre tankar måste variation 

mellan individer finnas och som följd av detta går det inte att tala om total sanning. Kunskap 

ses som beroende av sin kontext likt inom hermeneutik (Svensson 1997). Individens 
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uppfattningar skall inte förstås som naturligt givna och inte heller är de fullständigt subjektivt 

konstruerade, utan dessa är delmängder av den verklighet individen är del av och som individen 

själv tolkar (Svensson 1997). Uppfattningar står i relation med mänskligt handlande och dess 

tolkningar av omvärlden.  

 

1.2.2 Metodologiska grunder 

Svensson (1997) påpekar att fenomenografi innehåller visa metodologiska grunder som är 

starkt förknippade med de epistemologiska och ontologiska grundantaganden som nämnts ovan 

men utan att som följd primärt vara en metodologi. 

    En grundläggande utgångspunkt är den relationella karaktär som datainsamlingen får inom 

fenomenografin. Kunskap uppstår i relationen mellan individens tankar, agerande och dess 

omvärld, kunskapen finns inte a priori utan uppstår i denna relation, följden blir således att för 

att uppnå en förståelse av fenomenet krävs att individernas erfarenheter undersöks och förstås. 

Datainsamlingen vid fenomenografiska undersökningar blir därför av naturen relationell.  

Grundläggande för fenomenografin är att resultatet presenteras i beskrivningskategorier 

(Svensson 1997). Målet är inte att hitta essensen av ett fenomen utan istället att beskriva de 

olika sätt ett givet fenomen kan uppfattas. Vad individen erfar står i centrum. Att erfara något 

som något specifikt är att särskilja det ifrån något annat och att samtidigt koppla samman det 

med ett sammanhang (Marton & Booth 2000). Ett tings mening vid en specifik tidpunkt 

gestaltas av olika aspekter vilka urskiljs samt särskiljs, och på samma gång är ett föremål för 

ett fokuserat medvetande (Marton & Booth 2000). Variation är som följd av detta nyckeln till 

att erfara något. Utan variation så skulle allt bara var en ”grå” massa av obetydelsefulla objekt 

eller händelser. Att uppfatta världen förutsätter variation men det förutsätter också en individ 

som uppfattar den. Att notera är att fenomenografin förutom att uppmärksamma denna variation 

även erkänner att det finns en begränsad mängd med olika sätt som ett givet fenomen 

uppmärksammas på. Marton och Booth (2000) skriver, ”ett fenomen, vilket fenomen vi än stöter 

på, erfars på ett begränsat antal kvalitativa sätt”.   

En individs sätt att erfara en sida av fenomenet utgår ifrån individens perspektiv och dennes 

bakgrund istället för själva fenomenet i sig (Marton & Booth 2000). Enskilda kategoriseringar 

av det beforskade fenomenet uppnår potential först när de sätts i relation med andra kategorier. 

Detta medför även att när forskaren sammanställer beskrivningskategorier är dessa 

ofullständiga beskrivningar av fenomenet men de olika beskrivningarna hjälper till att ringa in 

fenomenets komplexitet (Marton & Booth 2000). Kvalitativt skilda sätt att uppfatta olika 

fenomen bildar dock som regel en hierarki som kan struktureras i termer av ökande komplexitet 

(Marton & Booth 2000). Dessa skillnader i förståelse av det givna fenomenet och 

beskrivningskategoriernas ökande komplexitet, blir ett sätt att kvalitativt kunna särskilja 

kategorierna för forskaren och vidare försäkra sig om att en reell skillnad råder. Den 

fenomenografiska forskaren kan inte garantera att den funnit den mest typiska eller det mest 

avancerade sättet att erfara ett givet fenomen, men det kan ändå vara så att forskaren har 

identifierat tillräckligt tydliga variationer för att beskriva vad som är karaktäristiskt i hur ett 

fenomen framträder för en given individ i olika situationer, eller hur fenomenet framträder för 

andra, liknande grupper (Marton & Booth 2000).       
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1.2.3 Reliabilitet 

Svensson (1997) påpekar att en noggrannare beskrivning av kategorierna ger ökade 

förutsättningar för generaliseringar och ökar kategoriernas validitet. Sandbergh (1997) påpekar 

att inom huvudströmningen av samhällsvetenskap är den vanligaste formen av kriterium för 

mätning av reliabilitet om forskningen är replikerbar med samma eller snarlika resultat. 

Fenomenografin har blivit kritiserad för att inte kunna uppnå detta och det är en vanlig kritik 

som framkommer vid presentation av fenomenografiska studier (Sandbergh 1997). Det 

tillvägagångsätt som fenomenografin traditionellt har tillämpat för att bemöta kritik av denna 

natur har varit genom intersubjektiv enighet (Sandbergh 1997). Kvale och Brinkmann (2014) 

nämner att intersubjektiv enighet kan uppnås genom dialogisk intersubjektivitet som uppnås 

genom ett rationellt samtal och ömsesidigt kritik mellan de som identifierar och tolkar de givna 

fenomenen (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

1.3 Variationsteori 

Grunden till variationsteorins utveckling ligger inom fenomenografin (Lo 2014; Marton 2015).  

Det gemensamma fokus som finns inom variationsteori och fenomenografi är att båda beskriver 

kritiska aspekter och skillnader i förståelse av ett givet ämnesområde. Den tidiga 

fenomenografiska forskningen fokuserade främst på elever och deras förståelse av 

ämnesområdet, variationsteoretisk forskning har främst fokuserat på lärarens presentation av 

ämnesområdet främst i form av learning studies (Svensson 2013).  

   Detta kapitel ämnar redogöra för variationsteorins teoretiska bas istället för att lyfta fram 

skillnader och likheter inom fenomenografi och variationsteori. Flertalet exempel i 

genomgången av variationsteoretisk forskning kommer att beskriva situationer med elever, 

studenter och lärare, då många studier som lägger grunden för variationsteori är just inom detta 

område. Detta skall dock inte tolkas som att variationsteorin endast är applicerbar inom en 

skolkontext. Men variationsteorin kan även appliceras till andra lärosituationer inom eller 

utanför skolans arena (Lo 2014). 

 

1.3.1 Medvetandets struktur och vårat sätt att erfara 

 

Marton och Booth (2000) skriver: 

 

”Vårat medvetande har en struktur. I varje ögonblick står vissa saker i förgrunden, de betonas 

eller tematiseras – medan andra saker ställs i bakgrunden – de är underförstådda eller icke-

tematiserade. Men att betona medvetandets dubbelsidiga karaktär – figur-bakgrund, 

tematiserad – icke-tematiserad, explicit-implicit – det skulle vara att förenkla saker och ting. 

Det finns olika grader för hur betonade, tematiserande eller explicita saker eller aspekter är i 

vårat medvetande.” (Marton & Booth 2000 s.131).  

 

Lo (2014) påpekar att om individens medvetande hade saknat möjlighet till struktur så skulle 

alla våra upplevelser och allt i vårt medvetande ständigt vara i fokus. Följden av detta hade varit 

att ingenting hade varit fokuserat.  Medvetandet är begränsat och individen kan endast fokusera 

på ett begränsat antal fenomen och ett begränsat antal aspekter av varje givet fenomen, vissa 
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aspekter kommer att hamna i förgrunden medan andra aspekter kommer att istället förflyttas 

till medvetandets bakgrund (Lo 2014). 

Den förståelse och den betydelse individen tillskriver ett givet fenomen är beroende av tre 

olika aspekter av individens medvetande (Lo 2014). 1) Temat – objektet för fokalt medvetande. 

2) Det tematiska fältet – de aspekter av den upplevda världen som är kopplade till objektet och 

som detta är inbäddat i. 3) Marginalen – allt som existerar samtidigt som temat utan att vara 

koppat till det (Lo 2014). Relationen mellan dessa medvetandeaspekter är i varje ögonblick fast 

men kan ändras när som helst. Variationsteorin undersöker sambandet mellan dessa men med 

fokus på lärande. Med variationsteorins terminologi är temat lärandeobjektet, det tematiska 

fältet är lärandeobjektets externa horisont med en fast koppling till lärandeobjektet, och 

slutligen skulle marginalen även detta vara lärandeobjektets externa horisont, men istället för 

att ha en fast koppling till objektet skulle det vara marginellt kopplat alternativt inte kopplat alls 

(Lo 2014). Med extern horisont menas den kontext som det som skall läras finns inom (Lo 

2014). När en individ förväntas lära sig något nytt bär denna redan från början på förutfattade 

meningar som påverkar individens relation till lärandeobjektet. Detta behöver inte med 

nödvändighet betyda att individen har någon större insikt om det som skall läras, men även en 

relativt oinvigd individ har andra erfarenheter som kommer att påverka dess relation till 

lärandeobjektet. Genom att analysera de variationer som de lärande upplever i relation till 

lärandeobjektet kan en fördjupad förståelse om inlärningen uppnås. Eleverna kommer inte att 

uppfatta fenomenet på samma sätt som läraren men genom att studera hur upplevelserna skiljer 

sig kan läraren lägga upp sin undervisning på ett sådant sätt att eleverna ser objektet på samma 

sätt (Lo 2014).  

 

1.3.2 Hur ser världen ut för andra? 

Att förstå hur en individ erfar ett givet fenomen är ett grundläggande mål inom variationsteorin. 

Variationsteorin stipulerar att en individ har lärt sig om ett givet fenomen när denna ”har fått 

förmågan, att urskilja aspekter av fenomen som hon inte kunde urskilja tidigare, och hon har 

blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat medveten om andra eller fler aspekter av 

fenomenet än vad som tidigare var fallet” (Marton & Booth 2000 s.184). 

    De lärande subjektens reaktion på ett givet lärandeobjekt är beroende av dennes uppfattning 

och lärandesituationen. Detta skall dock inte ses som att alla individer helt och hållet uppfattar 

lärandeobjektet på ett totalt unikt sätt. Om individernas uppfattning hade varit allt för åtskild 

hade varje individ varit en enskild ö utan möjlighet att förstå andra. En grundläggande tanke 

inom variationsteorin är att individen inte kan ta del av en annan individs totala upplevelse av 

något. Hur kan vi veta att den gröna färgen gräset har uppfattas lika för alla? Svaret är att det 

inte är möjligt men att det är möjligt att peka på och förklara hur fenomenet skiljer sig ifrån 

andra fenomen. För att återkoppla till exemplet ovan med det gröna gräset så kan inte ett subjekt 

veta att ett annat subjekt uppfattar grönt på samma sätt, men hen kan peka på det torra gräset 

en liten bit bort och både kan komma överens om att gräset är mindre grönt när det har torkat. 

Individens sätt att uppfatta och tolka omvärlden uppstår i distinktionerna mellan olika fenomen. 

Skillnaderna ger upphov till möjlig jämförelse. Skillnaden mellan en novis och en mästare 

ligger i hur stor förståelse man har för skillnaderna inom det fenomen man jobbar med och hur 

de relaterar till närliggande fenomen. Schackmästaren till exempel ser inte bara till den enskilda 

pjäsens position utan sätter pjäsen i relation till en mängd olika uppställningar och möjligheter 



9 
 

(Marton 2015). Mästaren är inte bättre än novisen på att avgöra den enskilda pjäsens position 

men mästaren sätter pjäsen i ett större sammanhang, ett sammanhang som hen kan avgöra på 

några sekunder (Marton 2015). Variationsteorin frågar sig hur de skillnader och variationer som 

finns mellan olika fenomen bidrar till hur de skilda fenomenen uppfattas och gestaltas.  

 

1.3.3 Lärandeobjektet 

Allt lärande måste riktas mot något. Det går inte att tala om lärande utan att prata om vad det 

är som skall läras. Inom variationsteorin kallas det som skall läras för lärandeobjektet (Lo 

2014). Lärandeobjektet skall dock inte likställas med lärandemål. Lärandemål syftar i allmänhet 

till de förändringar som eleven skall genomgå för att uppnå det förutsatta slutresultatet (Lo 

2014). Genom att ha tydliga mål förväntas lärare och elever lättare kunna se vart de är på väg. 

Tanken är att detta skall hjälpa dels själva studien men även möjliggöra bedömningar i 

efterhand. Dessa lärandemål är nödvändiga referenser för lärare för att se om eleverna har 

uppnått vad de förväntas vid inlärningens avslutande. Det svarar dock inte på hur man skall 

uppnå den eftersökta kunskapen. Vad krävs då för att eleverna skall kunna utveckla den 

förmåga som önskas? Där lärandemålet svarar på vad som skall uppnås så försöker istället 

lärandeobjektet besvara just denna fråga. Vad behöver eleverna lära sig för att uppnå de 

uppsatta lärandemålen?  Lärandeobjektet kan dock inte särskiljas ifrån sin omvärld. Lo nämner 

vikten av lärandeobjektets externa horisonter. Det räcker inte att studera ett enskilt objekt utan 

nyttan av det individen lär sig ligger just i relationen till det inlärdas externa horisont. Lo 

använder exemplet med matematik. Ett enskilt tal, till exempel 4, har ingen innebörd i sig utan 

får sin innebörd i relation till det numeriska system det tillhör. Talet 10 har helt olika innebörd 

i decimalsystemet och i det binära talsystemet (Lo 2014). Den externa horisonten är mer än så, 

när lärandeobjektet studeras måste hänsyn tas till kontextuell påverkan, policybeslut, normer, 

läroplaner med mera. Men den externa horisonten är inte tillräcklig för att urskilja det studerade 

fenomenets egenart. För att fenomenet skall kunna förstås så måste även den interna horisonten 

urskiljas. Den interna horisonten hör samman med själva objektet och den består i sin tur av två 

aspekter: struktur och innebörd (Lo 2014). Den strukturella aspekten gäller förhållandet mellan 

olika delar och deras förhållande till helheten medan innebörden är subjektets 

innebördsförståelse av objektet.  

 

1.3.4 Kritiska drag och kritiska aspekter  

Ett observerat objekt eller fenomen har många olika särdrag och beroende på vilka särdrag som 

hamnar i fokus så uppfattas fenomenet eller objektet olika (Lo 2014). För att få en djupare 

förståelse av lärandeobjektet och dess relation med det lärande subjektet krävs förståelse av 

termerna kritiska drag och kritiska aspekter. Kritiska drag i detta sammanhang syftar till en 

form av dimension av variation medan kritiska aspekter istället är ett värde inom denna 

dimension av variation (Lo 2014). När någon beskriver en katt som en stor, röd, norsk skogskatt 

syftar denna till kritiska drag, men denna har också samtidigt urskilt de kritiska aspekterna 

djurart, storlek, färg och ras. När det är möjligt för oss att skilja röd ifrån grön så uppstår en 

variation som i sin tur ger oss en möjlighet att förstå begreppet färg. I en situation där ett 

specifikt lärandeobjekt skall fokuseras i lärande så måste först de kritiska dragen hos 

lärandeobjektet identifieras. Lo nämner två skäl till att bestämma de kritiska dragen av 

lärandeobjektet.  
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1. För att göra det lättare för lärarna att förstå lärandeobjektet 

2. För att hjälpa lärare att hantera elevers individuella olikheter  

(Lo 2014) 

   Variationsteorin stipulerar att individer tolkar världen på olika sätt, detta gäller självklart även 

i lärosituationer där varje studerande individ kommer att uppfatta lärandeobjektet olika. Lo 

skriver att ”om vi förväntar oss att andra ska ha samma förståelse av objektet som vi, måste vi 

hjälpa dem att urskilja samma drag (de kritiska dragen för det här sättet att se på något) och 

inrikta oss på dem.” Lo (2014 s.81). När lärarna förstår vilka kritiska drag som bygger upp 

lärandeobjektet uppnås en förståelse som i sin tur gör det lättare att förmedla den uttänkta 

kunskapen till eleverna. En förståelse av de kritiska dragen hjälper även läraren att tackla 

elevers olika förkunskap och förutsättningar. ”För att angripa problemet med elevernas olika 

förkunskaper måste läraren identifiera och aktivt hjälpa dem att urskilja de kritiska dragen hos 

lärandeobjektet. Bland de många kritiska drag som finns hos ett objekt måste läraren också 

identifiera dem som gör det svårt för eleverna att lära.” (Lo 2014 s.83). 

   Marton (2015) påpekar att vad som är kritiskt för en individ vid inlärning inte behöver vara 

kritiskt för en annan. En mästare och en novis torde ha väldigt olika kritiska punkter om de vill 

förbättra sin kunskap ifrån sin subjektiva kunskapsnivå. Vad som är kritiskt är beroende av 

lärandeobjektet och det lärande subjektet. Det kan dock förväntas finnas vissa nödvändiga 

kritiska aspekter som krävs för att uppnå kunskap om ämnet (Marton 2015). Förståelse av 

objekten bygger på att individen fokuserar olika drag samtidigt (Lo 2014; Marton 2015). För 

att kunna lära ut något till en annan individ måste den utlärande se till att den lärande individen 

kan urskilja samma drag av lärandeobjektet (Lo 2014). Om eleven och läraren inte uppfattar 

samma drag kommer det vara mycket svårt att förmedla det tänka budskapet och det är enkelt 

att missförstånd eller olika tolkningar uppstår. Att lära sig något är att ändra sin uppfattning av 

ett givet fenomen. Detta sker genom att nya aspekter av fenomenet hamnar i fokus och ger nya 

tolkningsmöjligheter. En elev som misslyckas med att lära sig den tänkta förståelsen av 

föremålet behöver inte ha en bristande förmåga, utan kan istället ha missat relevanta kritiska 

drag i lärandeobjektet (Lo 2014). Det kan även bero på att läraren inte gjort det möjligt för 

eleven att uppfatta de kritiska dragen (Lo 2014).  Då dessa kritiska drag hos lärandeobjektet 

kommer att avgöra hur fenomenet tolkas, är en av grunderna för en god inlärningsmetod att 

finna dessa kritiska drag och bygga undervisningen på dem. Detta är en av grundpremisserna 

för variationsteorin. Men hur kan vi identifiera de kritiska dragen hos lärandeobjektet?  

 

Lo nämner två utgångspunkter för studerande av lärandeobjektet i en skolmiljö:  

1. Granska läroböckerna och utbyta erfarenheter lärare emellan. 

2. Att upptäcka kritiska drag genom elevernas sätt att se. 

    (Lo 2014) 

1.3.5 Variationsmönster 

Fyra olika mönster (dimensioner) kan uppfattas, vilka ger eleverna möjlighet att urskilja de 

aspekter som är nödvändiga för inlärandet av en specifik kunskap (Cheng & Ho 2008). 

Kontrast: Att uppleva något annat som kan jämföras med det studerade området eller objektet 

(Cheng & Ho 2008). Generalisering: Att uppleva varierande manifestationer av det studerade 

området eller objektet (Cheng & Ho 2008). Separation: Att uppleva en viss aspekt av något 
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genom att variera det medan andra aspekter förbli oförändrade (Cheng & Ho 2008). Fusion: 

Att uppleva flera olika aspekter på samma gång (Cheng & Ho 2008).   

 

1.3.6 Kontrast och separation 

Psykologen Kurt Lewin (1890-1947) har påpekat att ”You cannot understand a system until you 

try to change it” (Lo 2012 s.86). Genom att jämföra olika fenomen blir skillnader uppenbara. 

Marton (2015) använder sig av ett stort antal olika exempel för att belysa variationsteorin men 

grundläggande är att det bygger på kontrast. Genom separation av det undersökta fenomenets 

olika beståndsdelar blir lärandesubjektet medveten om de kontrasterande skillnader som bygger 

upp fenomenets natur, separationen blir därför som följd en nödvändighet för att variation skall 

kunna uppstå (Lo 2012). Den minsta formen av variation involverar två aspekter var av 

åtminstone en måste vara i fokus (en kritisk aspekt) och att de båda måste vara varierande eller 

ovarierad (Marton 2015). 

 

 color  form color form   

     i   v   v   i 

       Induction        contrast 

Figur 1 (Marton 2015 s.49) 

 

Figur 1 beskriver ett sådant varierande moment och exemplet är att den som skall lära sig får 

möta många olika föremål med samma färg. I generaliseringsfallet är färgen ovarierad 

(invariant=i) medan objektets form varierar (variant=v). Målet är att undersöka vad dessa objekt 

har gemensamt. Men när det kommer till kontrastering så får den lärande möta samma typ av 

objekt (i) men som innehar olika färg (v). Målet är att uppnå hur de olika föremålen skiljer sig 

ifrån varandra (Marton 2015). Läromålet är att eleven skall lära sig färgen på föremålet, men 

enligt denna teori krävs skillnaden för att eleven skall kunna lära sig färgen. För att gå djupare 

in i detta kan vi måla upp ett exempel. En förälder vill lära sitt barn färgen grön och detta gör 

föräldern genom att peka på föremål med färgen grön, men varje föremål kan ha ett flertal olika 

egenskaper. Om föräldern pekar på tio olika pennor som är gröna och fortsätter upprepa färgen 

grön så kan barnet aldrig avgöra vad som egentligen är färgen grön. Är det färgen, att det är en 

penna eller att det ligger på ett bord? Ej heller kan en grön penna användas bland olika 

olikfärgade föremål, för vad förhindrar då att barnet uppfattar ordet grönt som objektet penna?  

 

1.3.7 Generalisering 

För att komma runt den problematik som har presenterats måste generalisering ske. Genom att 

låta färgen förbli invariant och låta föremålets form variera öppnas möjligheten upp för den 

lärande att lyckas plocka ut vad det som gör just grönt till grönt (Marton 2015). Detta skall dock 

inte förstås som att en varierande form av gröna föremål per automatik kan frambringa 

kunskapen om vad grönt är. Även om generaliseringen och varieringen är en grundläggande 

förutsättning för lärande så innebär detta inte att individen nödvändigtvis kommer veta vad 

grönt är efter ha blivit presenterad för denna variation. Genom kontrast söker individen hitta de 

nödvändiga egenskaperna och separera dem ifrån varandra (Marton 2015). 

 

 



12 
 

1.3.8 Fusion 

Separeringen av objektets olika natur är dock inte tillräckligt utan i slutändan måste en fusion 

ske. Detta sker genom att simultant variera olika relevanta aspekter. I fallet lånat av Marton 

med färgen grön så får generaliseringen naturen av att vilken färg som helst kan uppkomma 

med vilken typ av form som helst (Marton 2015). 

 

1.3.9 Urskiljning, simultanitet och variation 

Den ovan presenterade texten lägger sin tyngd vid variation och variationsmönster, men den 

uppmärksamma läsaren kan uppfatta att variationsteorin inte bara handlar om variation.  

Variationsteorins tre huvudfaktorer är urskiljning, simultanitet och variation (Holmqvist 2004). 

Att lära innebär att individen skiftar perspektiv, det som tidigare har funnits i bakgrunden 

framträder tydligare och att de moment man först fokuserade på nu utgör bakgrunden 

(urskiljning). Men urskiljningen är icke tillräcklig utan för att förståelse skall uppnås behövs en 

samtidighet, en förmåga att uppfatta delar som en del av den större helheten (simultanitet). Ett 

exempel på detta är att det skulle vara mycket svårt att förklara vad en halv cirkel är om det 

lärande subjektet inte hade förstått vad en hel cirkel innebar. Det sista momentet variation 

stipulerar att det är möjligt att upptäcka något specifikt för att det avviker ifrån det vanliga 

mönstret i omvärlden. Individen kan endast uppleva kyla om den upplevt värme och för att 

uppleva glädje måste individen ha upplevt sorg (Holmqvist 2004). Om vi återvänder till 

exemplet med färg som tidigare har presenterats så kan figur 2 visa det grundläggande 

sambandet mellan enstaka aspekter, dimensionen grönt och dimensionen färg. 

    Figur 2 (s.13) illustrerar relationen mellan aspekter och dimensioner. Figuren skall förstås på 

två sätt samtidigt. En lärare börjar i den övre delen av figuren och rör sig nedåt genom att göra 

urval av vad som skall förmedlas, vilka drag som är viktiga när lärandeobjektet skall 

introduceras för lärandesubjekten. Eleverna börjar istället i figurens nedre del och rör sig uppåt 

i figuren när de utvecklar sin förståelse för objektet.  Läraren har en förståelse som gestaltas av 

en fusion mellan aspekter. Dessa enskilda aspekter bildar en förståelse av dimensionen grönt, 

grönt är i sin tur en dimension av färg. För att eleverna skall uppnå förståelse av grönt och i sin 

tur färg behöver eleven förstå de kritiska dragen. 
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Figur 2 Dimensioner och aspekter (Efter figur av Holmqvist, 2004 s.82). 

 

1.3.10 Learning Studies 

Variationsteorin utgör grunden till den teknik för lektionsanalys som har kommit att kallas 

Learning Studies. Marton och Ming Fai Pang definierar tillvägagångssättet för dessa studier 

som: 

 

“A group of between two and six teachers comes together to find a way of making it possible 

for students to appropriate a specific object of learning. An object of learning is a specific 

insight, skill, or capability that the students are expected to develop during a lesson or during 

a limited sequence of lessons. There are two aspects of the object of learning: the direct and 

the indirect objects of learning. The former is defined in terms of content, such as demand and 

supply, language tones, irony, and so forth, and the latter refers to the kind of capability that 

the students are supposed to develop such as being able to define, being able to give examples, 

or being able to discern the critical aspects of novel situations” (Marton & Pang 2006 s. 194). 

 

De lärare som jobbar i gruppen tillsammans med forskarna eller ensamma väljer ut ett specifikt 

område inom läroplanen som de vet innebär en svårighet för eleverna. Detta område 

problematiseras av lärarna i relation till tidigare erfarenheter, tidigare forskning och erfarenhet 

av hur elever tolkar och löser liknande problem (Marton & Pang 2006). Denna 

forskningsprocess ligger som följd av detta främst i lärarnas händer medan forskaren eller 

forskarna kan bidra med nödvändig input och stöd i utformandet av lärandestudien. Det valda 

området står sedan som modell för en tvåstegs process som påbörjas med att försöka hitta 

elevernas lived object of learning vilket kan förstås som elevens initiala färdigheter av det valda 

forskningsområdet. Lärarna lägger upp en plan för var sin lektion där delar det valda fenomenet 

får variera medan andra delar förblir oföränderliga. Genom att låta en lärare i taget hålla i en 
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föreläsning där de andra lärarna också medverkar, som ofta spelas in på video och som avslutas 

med ett prov där elevernas förmåga mäts så skapas ett grundmaterial där lärarna kan finna lived 

object of learning (Marton & Pang 2006). Genom att i studiens andra steg låta data ifrån 

elevernas förkunskap (mätt genom test i studiens början) stå i relation till resultat ifrån data 

insamlat i senare skede skapas ett grundmaterial där lived object of learning kan jämföras över 

tid. Gruppdiskussionerna lärarna emellan dokumenteras noga, diskussionen handlar om vilka 

situationer som verkar skapa ny förståelse för eleverna, och vilka kritiska moment som är av 

vikt för denna förståelse.  Detta står sedan som grund för nästa lärares föreläsning. Diskussionen 

innefattar även hur nästa lärare skall kunna ändra på föreläsningen och introducera nya moment 

som förhoppnings kan göra det än tydligare vilka moment som leder fram till ett tydligare 

kunskapstillägg hos eleverna. Dessa moment upprepas upp till fyra gånger och ger en tät 

dokumentation som kan stå till grund för vetenskapligt mäta variationernas påverkan på det 

valda läroobjektet (Marton & Peng 2006).  

Lärandestudiens upplägg och struktur gör det möjligt att finna de kritiska moment i inlärningen 

som kan ge grundförutsättningar för ett effektivt lärande av det givna lärandeobjektet. 

Lärandestudien kan på detta sätt ses som en praktisk applicering av variationsteori på samma 

sätt som variationsteorin är en mer praktiskt applicerbar teoretisk utveckling av 

fenomenografin. 

 

1.3.11 Kinesisk matematikinlärning 

Ett konkret exempel på hur variation kan påverka inlärning kan tas ur kinesisk matematik. 

Under de tre senaste decennierna har det uppmärksammats att kineser i grund- och 

gymnasieskolan presterar bättre i ämnet matematik än många andra länder (Fan, Wong, Cai, 

Li 2008). En möjlig förklaring till denna höga prestation kan vara att kinesisk lärotradition 

använder sig av en relativt hög nivå av variation i dess lärande (Marton 2014). Det är dock 

viktigt att påpeka att bara för att detta är fallet betyder det inte att många andra länder saknar 

variation i sin utbildning, snarare att mängden variation och dess uttryck kan på ett strukturellt 

plan se olika ut. Ett exempel som nämns av Marton är att det är vanligt i Europa att vid 

lärande av matematiska metoder så börjar individen med en stor mängd problem av liknande 

karaktär som sedan skall bearbetas med en specifik given metod (Marton 2014). Repetition av 

metoden förväntas ge träning och möjlighet att utföra liknande matematiska problem vid 

senare tillfälle. Den utlärningsmetod som tycks vara dominerade i kinesisk kultur är dock av 

en annan karaktär, studenterna får ofta ett antal olika metoder som skall appliceras på ett 

mindre antal problem (Marton 2014). Repetition tycks inte bli det huvudsakliga metoden för 

inlärning, utan istället förväntas eleven fundera ut vilka typer av formler och metoder som är 

applicerbara på det problem som ligger framför dem. 

    När dessa metoder ställs mot varandra i en undersökning så visar det ett mycket intressant 

resultat. Den förstnämnda lärometoden ger nästan hundraprocentig säkerhet när det mäts hur 

bra eleverna klarar av att använda den givna matematiska metoden/formeln men vid mätning 

några dagar senare så har antalet elever som klarar av att använda formeln korrekt kraftigt 

minskat. Samma undersökning men med fokus på den sistnämnda lärometoden ger för visso 

ett något lägre initialt värde på hur eleverna klarar av att lösa problemen under den givna 

dagen, men det uppmärksammas även att några dagar senare är kunskapsnivån mycket högre 

än det uppnådda värdet några dagar efter första lärometoden (Marton 2014). 
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1.3.12 Sammanfattning av variationsteori 

Variationsteorin bygger på en fenomenografisk forskningstradition som argumenterar för att 

det inte finns ett enskilt sätt att uppleva och tänka kring ett givet fenomen och vars mål är att 

beskriva hur vår omvärld kan uppfattas och erfaras. Det är därför nödvändigt att lärare jobbar 

nära sina elever och skapar sig en förståelse för vilka variationer som påverkar lärandet och 

låter dessa bli ett grundfundament för lärotillfället (Cheng & Ho 2008; Lo 2012; Tong 2012). 

Detta sker genom att ta avstamp i det som skall läras (lärandeobjektet) och undersöka  de 

kritiska moment (i form av till exempel en specifik kunskap om fenomenet) som tycks ge den 

största förståelsen av lärandeobjektet i stort (Marton 2015). 

 

1.4 Relationen mellan fenomenografi och variationsteori 

Som tidigare har nämnts är variationsteori en teori om lärande som har sina rötter inom den 

fenomenografiska forskningstraditionen. Fenomenografin besvarar hur olika fenomen och 

objekt i subjektets omvärld upplevs genom att beskriva kvalitativa skillnader i hur dessa 

fenomen uppfattas för individen. Variationsteorin är en teori för utvecklandet av ett mer 

effektivt lärande, en teoretisering av fenomenografin. Variationsteorin använder sig bland annat 

av learning studies för att uppmärksamma de kritiska skillnader som gör lärande av ett specifikt 

lärandeobjekt effektivt (Lo 2014). Variationsteorin delar samma grundläggande 

epistemologiska och ontologiska antaganden som fenomenografin och även om skillnader finns 

speciellt i en djupare analys av variationsmönster och deras relationer till lärande bör 

variationsteorin inte främst ses som en egen forskningsgren utan istället en 

forskningsspecialisering med rötterna i fenomenografin.   

 

1.5 Forskningens nytta 

Det variationsteoretiska fältet är ett relativt ungt område och det har producerats många artiklar 

inom fältet inom en relativt kort tidperiod. Till detta tillkommer att det inte bara är ett nytt 

område utan också ett område som har lett fram till lektionsanalysmetoder som har blivit 

vanligare att använda för att uppnå kunskap om specifika lärandeobjekt. Variationsteorin har 

som följd av detta inte bara en teoretisk nytta utan utgör även ett fält som kan bidra till direkt 

påverkan av lärosituationer.  Trots att det har producerats vetenskapliga artiklar har det dock 

inte producerats någon systematisk kunskapsöversikt över området. Marton (2014) är det som 

kommer närmast att vara en kunskapsöversikt över variationsteoretiska fältet men hans text 

använder främst sina källor för att redogöra för variationsteorins metoder, teorier och använder 

dessa för att bevisa sina egna teser och skall därför inte uppfattas som en kunskapsöversikt. 

Inom variationsteorin finns många svenska forskare men även på flertalet universitet i övriga 

världen används variationsteori. De frågor som har ställts har varierat från olika universitet och 

olika forskare. Det går dock att uppfatta vissa inriktningar inom variationsteoretisk forskning 

relaterat till geografisk spridning. Denna forskningsöversikt bidrar till ökad förståelse av 

variationsteoretiska diskussioner och dess spridning och fyller ett ännu ej fyllt tomrum inom 

variationsteorin. En sådan översikt kan även bidra till att förtydliga hur variationsteorin kan 

appliceras för att öppna upp nya fält som kan vinna på variationsteoretisk belysning. 
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1.6 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att kartlägga och identifiera mönster inom den variationsteoretiska 

forskningen i avseende till forskningsintressen, forskningsprocesser och teoretisk utveckling 

samt belysa ämnets utvecklingspotential. Inriktningen kommer att vara på kollegialt 

granskade vetenskapliga arbeten och frågeställningarna som studien utgår ifrån är: 

 

- Vilka mönster kan uppmärksammas inom variationsteoretisk forskning i relation till 

ämnesval, studerad grupp, utförande, geografisk spridning samt vilka områden saknar 

variationsteoretisk forskning?   

 

-Vad karakteriserar teoriutvecklingen inom fältet? 

 

2 Metod 
I kapitlet presenteras en genomgång av forskningsöversikt som vetenskaplig metod och hur 

denna relaterar till den resterande studien.    

 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

Studier inom pedagogik grundar sig i två olika sätt att förstå den sociala verkligheten och hur 

denna kan studeras (Bryman 2011).  Den ena riktningen förespråkar en mer traditionell 

positivistisk forskningsansats medan den senare istället fokuserar en tolkande ansats där 

förståelse står i främsta rummet. Denna studie söker inte en total sanning eller möjlighet att 

göra ett positivistiskt forskningsanspråk, istället är det de undersökta artiklarnas ”röst” som görs 

talande i form av kategorier som uppmärksammats inom det variationsteoretiska fältet.  

 

2.2 Forskningsöversiktens metodologi  

Forskningsöversikten som vetenskaplig metod har kommit att bli allt viktigare inom 

utbildningsområdet men även inom andra vetenskapliga discipliner. Backman (2008) påpekar 

att forskningsöversikten kan ses som en självständig disciplin i forskningssammanhang.  

Forskningsöversikten skall förstås i relation till litteraturöversikter. Backman skriver att 

litteraturöversikter främst har som syfte att sammanställa all litteratur som finns inom det 

undersökta området och sällan presentera nya idéer. 

Jesson, Matheson och Lacey (2011) gör åtskillnad mellan den systematiska litteraturöversikten 

(systematic literature review) och den traditionella litteraturöversikten (Traditional literature 

review).  Den traditionella litteraturöversikten utförs sällan med samma starka metodologiska 

koppling som den systematiska. Urvalet av texter följer i den sistnämnda oftare en i förhand 

etablerad sökmetodik medan den traditionella metoden i större utsträckning baserar sig på 

forskarens egna urval. Detta medför att en traditionell litteraturöversikts fokus sällan blir på ny 

kunskap om det belysta fältet utan istället förankrar och förtydligar redan etablerad forskning. 

Den systematiska metodens fokus på redan i förväg etablerad sökmetodik kan dock förhindra 

att främst förutfattade meningar hamnar i fokus. Den systematiska litteraturöversikten kan som 

följd av detta användas för att finna brister och utvecklingspotential inom ett etablerat 
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kunskapsfält eller för att uppskatta om fältet har uppnått en sådan mättnad att det för tillfället 

inte produceras några nya kunskapstillägg. Backman (2008 s.73) nämner sju anledningar till att 

en forskningsöversikt kan vara eftersträvansvärd. 

 

 Man saknar överblick (översikt) över ett område. 

 Området har utökats med ny kunskap sedan den senaste översikten. 

 Det finns motsägande kunskap i fältet. 

 Ett forskningsfält behöver kompletteras med ett nytt perspektiv 

 Man har en ny, alternativ aspekt på en översikt. 

 Översiktens syfte är att visa (påvisa) luckor i kunskapen. 

 En översikt avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik. 

 

Denna studies mål med en systematisk forskningsöversikt har varit skapa en överblick över 

det variationsteoretiska fältet och belysa vilka områden som har en stor andel forskning och 

eventuella infallsvinklar som mer eller mindre saknas. En sådan analys kan sedan stå som grund 

för vidare studier inom området och kan ge möjlighet att belysa områden som ej tidigare har 

diskuterats. Eventuella nya ostuderade områden kan även öppna upp möjligheten för en ännu 

bredare applicering av variationsteoretisk praktik. Backman (2008) beskriver 

forskningsprocessen som ett hjul och under forskningsarbetet har denna process försökt 

efterliknas för att följa det höga kravet att följa en systematisk metod vid en systematisk 

litteraturöversikt.  

 
 

 

 

Figur 3 Forskningsöversiktens forskningsprocess, enligt Backman (2008) 

 

Processens första steg är enligt detta hjul att skapa en fråga som innehåller fenomen som ännu 

inte är besvarade eller som kan utvecklas ytterligare. En tidig frågeställning är viktig för att 
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kunna ringa in vilken litteratur som kan uppfattas som relevant och nödvändig för att studien 

skall kunna bli fokuserat till en nivå som är nödvändigt vid en systematisk kunskapsöversikt 

(Jesson, Matheson, Lacey 2011). Detta medför dock inte att forskningsfrågan är färdig utan den 

preliminära forskningsfrågan är en språngbräda som studien tar sitt avstamp ifrån. Frågan 

öppnar upp möjligheten att hitta nyckelord och börja skumma och läsa artiklar för att ytterligare 

utveckla den slutgiltiga forskningsfrågan. 

   Sökningen av artiklar har främst varit datorbaserad (digital) men även browsing tekniker har 

använts. Browsing (bläddringsteknik) syftar till att läsa av vilka böcker som finns tillgängliga 

på till exempel bibliotek och bläddra igenom dem och se vilka som kan vara relevanta eller leda 

vidare till andra relevanta källor (Backman 2008). Den sistnämnda metoden har dock främst 

använts i relation till ämnets bakgrund samt vidare och djupare förståelse för variationsteori 

och fenomenografi. Avhandlingar och böcker har dels sökts med hjälp av bläddringsteknik men 

även digital sökning av avhandlingar har utförts.  

 

2.3 Genomförande 

Den digitala sökningen har stått till grund för största delen av forskningsmaterialet och 

materialet har eftersökts på ett systematiskt sätt för att möjliggöra upprätthållandet av en hög 

kvalité under forskningsöversikten. Sökningarna dokumenterades och alla funna artiklar fördes 

in i ett dokument där de fick ett diarienummer. I anslutning till dokumentationen så laddades 

även forsknings pdf-filerna ner så att vidare läsning och strukturerande av artiklarna skulle 

underlättas. Sökningarna skedde inledningsvis databas för databas vilket dock ledde till en del 

extraarbete i form av artikeldubbletter som sedan behövdes sorteras bort. Detta förfarande kom 

att ändras under studiens gång och till slut beslutades att istället för systematiskt undersöka 

databas för databas kom sökfunktionen Onesearch att användas. Detta medförde att flera 

databaser samtidigt kunde genomsökas och eventuella dubbletter genast kunde plockas bort.  

    De sökta artiklarna kom endast att bli på engelska då även de svenskproducerade artiklarna 

inom det variationsteoretiska fältet främst tycks skrivas på engelska. Då variationsteori som 

begrepp inte endast finns etablerat inom pedagogik utan även inom bland annat matematik, 

fysisk med flera följde ytterligare gallring av de funna artiklarna där för ämnet irrelevanta 

artiklar togs bort. De studier som har tagits bort har inget att göra med variationsteoretisk 

pedagogisk forskning utan är samma begrepp men med helt olika innebörder. Inom matematik 

togs studier bort som relateras till Karamata regular variation theory (en typ av matematisk 

formel). Inom fysik har Reissner mixed variation theory och self-consistent fluid variation 

theory tagits bort. Inom ingenjörsvetenskap har stream of variation theory som är ett sätt att 

mäta produktkvalité tagits bort. Att redogöra för alla bortplockade begrepps innebörd skulle 

medföra en mindre uppsats i sig och de ovanstående får därmed stå som exempel på områden 

som uppkommit i sökningen men ej berört variationsteoretisk teori om lärande. 

 

2.3.1 Avgränsning 

Variationsteori är ett relativt ungt forskningsområde inom pedagogiken och som följd av detta 

har en relativt närstående tidsspann valts som avgränsning för de sökta artiklarna. Valet kom 

att bli tio år, perioden 2005 – 2015. Ämnet började växa fram tidigare än detta men då studien 

ämnar söka efter en bild av vad ämnet är idag och vilka eventuella brister som finns obelysta i 
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dagens variationsteori beslutades intervallet 2005 - 2015. Urvalet begränsades ytterligare 

genom att välja att fokusera på vetenskapliga kollegialt granskade artiklar. Detta medförde att 

ett stort antal källor har fallit bort.  Studier av variationsteori har utförts i stora delar av världen, 

studier skrivna på svenska är dock ytterst få, se datoriserad sökning, svensk litteratur. Sökorden 

som användes för den datoriserade sökningen har varit variation theory och variationsteori, 

dessa teoribegrepp finns som redan nämnt representerade inom flertalet discipliner och som 

följd av detta avgränsades området ytterligare till att endast innefatta pedagogisk 

variationsteori. I studien har även forskningsöversikter, avhandlingar, en kongress, ett högre 

seminarium och böcker om variationsteori inkluderats. Det är dock artiklarna som står som det 

huvudsakliga materialet medan översikter, avhandlingar och böcker dels tecknar en bakgrund 

men även förtydligar variationsteorins teoretiska ställningstaganden. Avhandlingar och böcker 

har bidragit till en möjlighet att ytterligare kartlägga variationsteorins spridning och vilka 

mönster som är prominenta inom dess forskning.  

 

2.3.2 Datorbaserad sökning i Onesearch, Engelsk litteratur 

En systematisk och datoriserad sökning har som nämnts ovan stått som grund för den stora 

delen av den insamlade datan. Först gjordes en översiktssökning i Onesearch för att ringa in 

och få en känsla av mängden artiklar som finns representerade inom ämnet. Söksträngen 

”Variation theory” med parametrarna: peer reviewed, fullständiga akademiska tidskrifter, 

tillgängliga för nedladdning, mellan 2005-2015 gav 329 unika träffar. Av dessa visade sig dock 

som nämnts ovan att ett stort antal av artiklarna berörde variationsteori utan koppling till 

fenomenografi och inte alls beröra det pedagogiska fältet. Genom en kombination av att 

systematiskt läsa artiklarnas abstrakt och plocka bort de irrelevanta variationsteoretiska 

begreppen i sökningen i Onesearch nåddes ett resultat på 129 kollegialt granskade artiklar med 

relevans för pedagogisk variationsteori. Detta antal visade sig även detta vara felaktigt då 

Onesearch visade ett högre antal än antal unika artiklar. Då detta upptäcktes påbörjades en 

systematisk nerladdning av alla filer ifrån första träffen på Onesearch till sista. Dessa 

nerladdade filer fick ett diarienummer och sitt fullständiga namn inlagt för att göra hantering 

och sökning lättare. Resultatet blev 85 poster. Ursprungligen var tanken att söka artiklar i 

omgångar för att sluta när en mättnad i materialet hade uppnåtts. Detta förfarande avslogs dock 

då 85 artiklar uppfattades som ett hanterbart antal och inga ytterligare artiklar gick att finna 

inom de uppsatta sökparametrarna.  

   De datorbaser som finns representerade i studien enligt Onesearch är följande:  

Eric, ScienceDirect, JSTOR Journals, Business Source Premier, Medline, Library Information 

Science & Technology Abstracts, Communication Abstracts, Directory of Open Access 

Journals (Databaserna är presenterade i ordning efter antalet träffar, ifrån högst antal till minst 

antal). Av de 85 presenterade posterna visade sig dock en dubblett ha slunkit igenom. Två texter 

var så kortfattade (redaktionella inledningar) att de föll bort och slutligen hittades två texter 

som efter djupare läsning inte berörde pedagogisk variationsteori. Det slutgiltiga resultatet blev 

följaktligen 80 artiklar (se bilaga 1). 

 

2.3.3 Datorbaserad sökning i Onesearch, svensk litteratur 

Sökningen av svenska artiklar skedde med samma parametrar som ovan. Söksträngen 

”Variationsteori” med parametrarna: peer reviewed, fullständiga akademiska tidskrifter, 
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tillgängliga för nerladdning mellan 2005-2015. Denna sökning visade sig dock ge noll som 

resultat. Om sökningen vidgades genom att även acceptera icke kollegialt granskade källor blev 

resultatet 9 artiklar, då inga kollegialt granskade artiklar fanns att finna på svenska kom 

forskningsunderlaget helt att baseras på engelsk litteratur.  

 

2.3.4 Övrig sökning 

Utöver de sökta artiklarna i Onesearch tillkom avhandlingar skrivna på svenska funna genom 

avhandlingar.se med söksträngen variationsteori. Åtta avhandlingar hittades med relation till 

variationsteori. Vidare söktes även kunskapsöversikter relaterade till ämnet. Inga direkta 

översikter över fältet hittades även om tre kunskapsöversikter visade sig omnämna 

variationsteorin och då främst learning studies. Böcker skrivna av prominenta personer inom 

fältet eftersöktes under hela studiens gång. Dels som bidragande del till bakgrund och 

grundförståelse av variationsteorin. En ytterligare ovärderlig källa var studiens handledare som 

bidrog med både kunskap om ämnet och ytterligare artiklar och texter som inte fanns att nå 

genom Onesearch.  

 

2.3.5 Läsning och bearbetning av material 

Forskningsöversikten har i första skedet främst fokuserat på de lästa texternas abstrakt 

(sammanfattning). Ett abstrakt förväntas sammanfatta de lästa artiklarnas ämnesområde, 

studiens relevans, metod, problemformulering, resultat samt undersökningens slutsatser. Ett 

abstrakt i en kollegialt granskad studie bör därför antas kunna ge en tillräcklig bas för att 

sammanfatta de lästa artiklarna i kategorier. Dessa grundläggande kategorier har sedan varit 

bas för djupare läsning av artiklarna. Som tidigare nämnts blev alla artiklar som hittades inom 

ramen av studiens avgränsning del av materialet och dessa kom att hanteras efter redan ifrån 

början uppsatta riktlinjer för läsandet.  

    För att utföra en vetenskapligt analytisk och systematisk forskningsöversikt krävs att alla 

moment är tydligt redovisade och därför har som tidigare nämnts Backmans modell (2008) valts 

att använda. Men det är också av största vikt att det finns en systematik i läsningen av texterna. 

Hart (1998) skriver om behovet av att läsa artiklarna på ett analytiskt och metodiskt sätt som 

rör sig från det generella till det specifika. Hart (1998) och Jesson et al. (2011) beskriver en 

läsningsprocess som påbörjas med läsning av titel och rör sig genom innehållsförteckning och 

förord innan övrig läsning påbörjas. Det är lätt att fastna i att sedan försöka läsa resterande 

artiklarna eller böckerna men Hart (1998) och Jesson et al. (2011) påpekar vikten av att få en 

grundförståelse för texten så att det senare går att gå djupare. Den läsningsprocess som har 

använts vid studien har fokuserat på de enligt författarna viktiga punkterna men har även fått 

en personlig prägel som baserar sig på studiens mål. 
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Hart (1998) beskriver fyra punkter: 

 

1. Börja med att ”skanna” boken, lägg märke till struktur, ämne, stil, generellt resonemang, 

data och bibliografiska referenser.  

 

2. Översiktsläs delar av boken – med detta menas att snabbt ögna igenom varje kapitel för 

att få en generell idé av bokens struktur och innehåll. Hitta nyckelkapitel. 

 

3. Skumma och läs introduktion och förord, försök att identifiera de grundläggande 

idéerna, målet med studien och den interna logiken i texten. Leta efter milstolpar som 

forskaren använder sig av, uppmärksamma textens logik. 

 

4. Läs delar av de kapitel som har identifierats som väsentliga för den aktuella forskningen. 

Det finns inget behov av att läsa hela texten nödvändigtvis, utan fokus ligger på de 

kapitel som ger stöd till studien, till exempel de kapitel som summerar teori och metod, 

studiens huvudsakliga koncept och se hur de har blivit operationaliserade och 

definierade av författaren. 

 

Denna studie har använts sig av ovan nämnda punkter, nedan följer beskrivning av de moment 

som har varit denna studies huvudsakliga fokus. 

 

1. Då en stor mängd artiklar skulle bearbetas och att det fanns risk för att den digitala 

sökningen hade tagit med artiklar som icke var relevanta påbörjades läsningen genom 

att när varje artikel laddades ner översiktligt läsa igenom abstrakt och nyckelord. Efter 

detta skrevs alla abstrakt ut och lästes noga ännu en gång. I detta skede påbörjades även 

första grundläggande kategoriseringen. Artiklarnas abstrakt skrevs ut för att kunna 

lättare bearbetas i sin helhet utan resterande texten. Med hjälp av abstrakten skapades 

egna nyckelord och grundläggande kategoriseringsfrågor och grupper började ta form. 

Några artiklar visade sig i detta skeda vara irrelevanta och plockades bort. 

 

2. Översiktsläsning av artikeln påbörjades och nyckelkapitel noterades. Vid detta skede 

föll ytterligare någon enstaka artikel bort då det de visade sig ha allt för lite material för 

att vara relevant för studien. Dessa var främst de fall av redaktionella texter som kommit 

med. Alla texterna visade sig dock inte finnas tillgänglig som heltext över internet trots 

att detta var en sökparameter. I dessa fall kom fokus att ligga på abstrakt men det 

noterades i litteraturlistan över artiklarna om detta var fallet, för att göra det tydligt för 

läsaren i vilka fall det har funnits mer bristfällig data. 

 

3. Harts tredje och fjärde steg kom slutligen att slås samman till en punkt där texten först 

skummades efter milstolpar och lästes sedan mer grundläggande. Fokus låg i detta skede 

inte på att läsa texten i sin helhet, utan istället lästes främst metod, forskningsbakgrund 

och slutdiskussion. Delar av studierna krävde dock mer läsning då vissa studier inte lika 

naturligt föll in i de redan påbörjade kategoriseringarna. I detta skede låg stor vikt vid 

att undersöka om studien främst hade applicerat variationsteorin, i till exempel 
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lektionsstudier eller om det fanns ett försök att utveckla teorin. Antingen en direkt 

utveckling av variationsteorin eller en utveckling genom att introducera andra teorier 

som kan samspela med variationsteorin. 

 

Läsning av övriga artiklar, böcker och forskningsöversikter har även de följt samma mönster.  

De böcker som använts för att få en grundförståelse. Marton och Booth (2000), Marton 

(2015), Lo (2014), Backman (2008), Jesson et al. (2011) och Hart (1998) lästes dock noga i 

sin helhet redan i studiens början.   

 

2.3.6 Gruppering och kategorisering 

För att kunna svara på studiens frågeställningar valdes tidigt ett antal olika mönster att leta efter 

i de undersökta studierna. Detta medförde dock inte att detta var de enda punkter som 

eftersöktes, utan generella drag i studierna uppmärksammades för att ytterligare skapa djup till 

resultat och diskussion. De punkter som eftersöktes i artiklarna var: 

 

 Är det främst en ”praktisk” applicering av variationsteorin eller en teoridiskussion? 

 Vilken åldersgrupp har varit det huvudsakliga forskningsmaterialet? (I de fall det var 

möjligt att avgöra).  

 I vilket ämne har studien utförts? (Med detta menas inte ämnet pedagogik i första hand 

då det är en stor del av studierna utan istället vilket läroområde som har studerats. (Till 

exempel matematik, språk, religion).  

 I vilket land har studien utförts? (I flertalet fall kunde detta vara mer än ett land i samma 

studie). 

 Tillför artikeln några nya teorier eller utvecklar variationsteorin? (Detta var den svåraste 

frågan att besvara och i några fall var det en svår gränsdragning. De texter som har 

presenteras som utvecklande är de som mer tydligt försökt utveckla och kopplat 

samman teorier). 

 

Målet under kategoriseringen har varit att uppnå det som Hart (1998) beskriver som the 

research imagination. Att uppnå en förståelse av en text kräver ett tillräckligt öppet sinne där 

forskaren måste försöka att se bortom sina egna fördomar, att våga ha en öppen och bred syn 

och inte värdesätta uttalanden utifrån vem som fällt dem. Det handlar om att kunna tänka fritt 

och leka med olika idéer och tankegångar. Detta var påtagligt viktigast i den sista punkten ovan 

men då de eftersökta kategorierna föddes inom ramen av studien fanns det även en frihet och 

öppen spekulation innan de andra frågorna kristalliserades.  

 

2.3.7 Kvalitetskriterier 

Denna studie är en kvalitativ undersökning vars mål är att finna mönster inom den 

variationsteoretiska forskningsspecialiseringen och skapa en överblick över fältet. Detta medför 

att många av de kategoriseringar och mönster som upptäcks är beroende av forskaren bakom 

studien. Kanske hade andra mönster uppfattats av en annan forskare, men detta behöver inte 

innebära ett problem. Genom att tydligt redogöra för alla steg i studien kan en annan forskare 

antingen ifrågasätta, understryka eller utveckla studien. Av denna anledning har denna studie 
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följt de riktlinjer som Hart (1998) och Jesson et al. (2011) har satt upp för en systematisk 

forskningsöversikt och ytterligare belyst de tillfällen då egna ställningstaganden har tillförts.  

Studiens mål har varit att etablera en god vetenskaplig kvalité. Staffan Larsson (2011) beskriver 

ett antal punkter som kan stå som kvalitésbetäckning på en god studie. Det första är 

perspektivmedvetenheten detta har uppnåtts i studien genom en djup läsning av 

bakgrundsmaterialet innan själva artiklarna började bearbetas. För att uppnå en tydlig intern 

logik har studien tagit sin grundstruktur ifrån redan etablerade studier och rekommendationer. 

Som tidigare nämnts har målet varit att redogöra för varje steg i processen med syftet att göra 

studien transparent. En annan viktig källa till kvalité är etiska ställningstaganden. I denna studie 

är etiska frågor inte ett relevant kriterium då studien endast berör redan akademisk skriven text 

som kan anses uppnå etikkravet på egen hand.  

 

2.4 Metoddiskussion 

Den ursprungliga tanken var att analysera både svenska och engelska texter i hopp om att få en 

djup och mångfasetterad palett av olika arbeten att lägga som grund för studien. Detta visade 

sig dock vara svårt då inga artiklar fanns inom de uppsatta sökkriterierna var skrivna på svenska. 

Detta kom dock att ganska snart uppfattas som en styrka istället för en svaghet då engelska är 

det nuvarande dominerande forskningsspråket. Det visade sig vara lättare att göra jämförelser 

mellan vilka länder som har presenterat mer variationsteoretisk forskning i internationella 

sammanhang.  

   Att använda sig av Onesearch för att hitta artiklar visade sig både vara en stor vinst men även 

tillförde visst merarbete. Vinsten kom att bli att det var lätt att strukturera och undvika 

eventuella dubbletter. Men Onesearch är inte perfekt och trots att sökparametern ”inga 

dubbletter” var ikryssade så visade det sig att ändå fanns kvar dubbletter när bearbetandet 

påbörjades. Anledningen till detta var mycket enkelt då vissa studier fanns representerade i flera 

databaser men med olika stavning på namnen då svenska bokstäver används i vissa fall och inte 

andra (å, ä & ö). En ytterligare fråga som har framkommit under studiens gång är varför 

Onesearch påstår sig ha fler träffar än som finns tillgängliga. Detta ledde inledningsvis till en 

del förvirring men hanterades genom att systematisk ta varje artikel och ladda ner den och spara 

den med ett unikt nummer plus namn. Detta förfarande underlättade arbetsprocessen dels 

genom att öka sökbarheten och att undvika förvirring när artiklarna återkom flertalet gånger i 

sökningen. Onesearch har tillgång till många av de stora vetenskapliga datorbaserna men detta 

förhindrar inte att många studier kan ha missats om de finns presenterade i datorbaser som inte 

är länkade till Onesearch. 

   Sökkriterierna för studien har även varit till viss del begränsade då studien hade som mål att 

finna relevanta texter som har applicerat variationsteorin. Inom ramen för denna uppgift ansågs 

det dock omöjligt att gå djupare in i detta och eventuella fortsatta studier av denna natur skulle 

kunna bredda sitt urvalskriterium. Det hade även varit mycket intressant att se mer på den grå 

litteratur som har kopplingar till variationsteorin men denna hade varit mycket svår att komma 

åt då det skulle kräva andra kanaler. Min egen förförståelse har också kommit att vara en 

fundering under arbetsprocessen. Även om jag hade en relativt skraltig bild av variationsteorins 

finare nyanser i studiens start kom frågorna att växa fram allt mer medan jag läste. Detta är en 

självklarhet då frågor väcks vid analytiskt läsning av en text men detta har även färgat de 
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kategorier jag sedan kom att finna i viss utsträckning. Detta har tacklat detta på det enda sättet 

jag fann möjligt och det har varit att ständigt ifrågasätta mina egna funderingar och påståenden. 

Diskussioner med min handledare om variationsteorin har också varit en viktig del för att skapa 

en tydlig och klar bild av variationsteorin. Speciellt i relation till resultat och resultatredovisning 

kan det förväntas ha varit en större andel egna val som inte gått att totalt redogöra för. I första 

hand gäller detta vilka artiklar som till exempel nämns under teoretisk utveckling. Även om inte 

alla artiklar tillför mycket nytt är det många artiklar som har tillfört lite teoriutveckling, men 

inte tillräckligt för att erhålla en egen redogörelse. Att totalt redogöra för hur mina tankebanor 

och val i studien har sett ut är inte möjligt då jag i dessa fall inte haft ett konkret och tydligt 

kriterium för vad som är tillräckligt för att anses vara tillexempel påtaglig teoriutveckling.  En 

forskningsgrupp hade möjligtvis kunnat analysera texterna djupare, diskuterat och lyft analysen 

med ytterligare synvinklar än vad en enskild individ kan göra. Studien har en kvalitativ karaktär 

och gör inte anspråk på att vara en total sanning utan erbjuder en av flera möjliga perspektiv på 

variationsteori. Genom att noggrant följa metod och redogöra för arbetsprocessen som Hart 

(1998) och Jesson et al. (2011) rekommenderar har möjlighet till insyn skapats och lägger också 

grund för den som ämnar använda studiens resultat i andra sammanhang. 

 

3 Resultat 
Resultatet baserar sig på insamlade artiklar utförda enligt den i metoden uppsatta sökmetodiken, 

avhandlingar, kunskapsöversikter, manus ifrån föreläsningar och konferenser. Resultatet 

redogörs för under tre olika rubriker. Allmän dataredogörelse, Teoretisk utveckling och 

Empirisk forskning. Under rubriken allmän dataredogörelse redogörs för dels statistisk data 

relaterad till de insamlade artiklarna och vidare även, skillnader som uppmärksammats mellan 

olika länders forskning inom variationsteori och en kort ämnespresentation där det presenteras 

vilka ämnen som studerats i relation till variationsteorin. Under teoretisk utveckling redogörs 

kort för forskare kopplade till variationsteorins grunder, teoretiska utvecklingar av 

variationsteorin och en redogörelse för de studier som använder variationsteorin i relation till 

annan teoribas. Under empirisk forskning redogörs för learning studies, variationsteori som 

tolkningsteori och kombination av fenomenografisk design och variationsteori.  

 

3.1 Allmän dataredogörelse 

 

3.1.1Periodicitet inom variationsteorins forskare 

Artiklarna i studien uppvisar en hel del spridning när det kommer till vilka forskare som har 

producerat texterna men det är tydligt att området har ett antal forskare som är mycket aktiva 

inom det variationsteoretiska fältet. Med omkring hundra olika forskare representerade i 

materialet kommer självklart en stor spridning finnas och nedan kommer endast redogöras för 

de forskare som återkommer vid tre eller flera tillfällen. 
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Forskare    Antal artiklar 

Holmqvist Olander, M   7 

Björklund, C    6 

Pang, M, F    4 

Olteanu, L    4 

Olteanu, C    3 

Lam, H, C    3 

Runesson, U    3 

Linder, C    3 

Nilsson, P    3 

Fraser, D, M    3 

 

Holmqvist, M återkommer i sju av de i materialet presenterade artiklarna. Av de studier som 

Holmqvist har medverkat i är flera learning studies: en artikel är inriktad mot 

matematikförståelse hos barn 6 – 7 år där det analyseras hur barn bildar sig en uppfattning av 

halvering och dubblering, en annan är inriktad mot lärarutbildningen och denna undersöker hur 

man kan fostra bättre lärande, en tredje är inriktad mot gymnasieelever och deras förståelse av 

andragradsekvationer. Vidare finns en artikel om engelska som andraspråk inriktad främst mot 

lärares förmåga att lära ut samt en om engelska som andraspråk och svenska som förstaspråk 

inriktad mot grundskoleelever. Utöver dessa learning studies presenteras två studier som 

behandlar förskolebarns förståelse av nummer och bokstäver samt en som berör inlärning hos 

barn med autism i åldrarna 7 – 15 år. 

    Björklund, C finns representerad i sex av artiklarna och studierna innefattar alla studier som 

behandlar matematik hos barn i förskola. 

Pang, M, F är aktiv i Kina (Hong Kong) och de artiklar som är presenterade i studien 

innefattar dels redogörelser för variationsteori, kemi, matematik, ekonomi, språkinlärning. 

Olteanu, L och Oltenau, C både aktiva inom matematikdidaktik finns representerade i fyra 

respektive tre av de undersökta studierna. Studierna innefattar alla matematikdidaktik och 

studerar matematikinlärning både hos grundskoleelever och universitetsstudenter.  

Lam H, C, aktiv i Kina (Hong Kong) finns representerad tre gånger i materialet. Alla tre 

studier där Lam medverkat behandlar språkinlärning av kinesiska.  

Runesson, U medverkar i tre av artiklarna. Runesson fokuserar i två av artiklarna på 

matematik, medan den senaste artikeln är mer redogörande för variationsteorin i stort, men 

tydliga redogörelser för variationsteorin finns även att finna i en av de två matematikartiklarna. 

Linder, C finns medverkande i två studier utförda i Sydafrika och Sverige, en av dessa 

inriktar sig på studenter inom ingenjörsvetenskap och den andra på studenter inom fysik.   

Linder finns även medverkande i en studie om grundläggande ekonomisk förståelse hos barn 8 

- 9 år och är utförd i Kina (Hong Kong). 

Nilsson, P finns representerad i tre artiklar i studien. Två av studierna behandlar matematik, 

var av en undersöker barn 14 - 15 år och den andra studenter på universitetsnivå.  Den tredje 

artikeln studerar hur forskningslärarnas kunskap om det pedagogiska innehållet (pedagogical 

content knowledge) uppnås. 

Fraser, D, M har medverkat vid tre studier. En av dem är den tidigare nämnda studien utförd 

i Kina som berör grundläggande ekonomisk förståelse hos barn. De två andra studierna är 
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ingenjörsvetenskapsstudier. Den ena studien utförd i Sverige och Sydafrika och den andra är 

utförd i Sydafrika, men då den artikeln inte funnits i fulltext för nerladdning har endast 

abstraktet blivit del av studien. 

De ovan nämnda forskarna visar sig främst vara aktiva i Sverige, Kina, Sydafrika, men även 

i Finland och Australien finns representerade forskare.  

 

3.1.2Variationsteorins beforskade ämnesområden 

De artiklar som har inkluderats i studien uppvisade en spridning i de ämnesområden som har 

beforskats med hjälp av variationsteorin. Kategoriseringen av ämnen kan dock stundtals vara 

problematisk då vissa faller in under mer än en kategori. Artiklarna har därför strukturerats 

främst efter vilket ämne/ämnen som har stått som exempel på variationsteori eller de 

ämnesområden där variationsteorin har applicerats. 

Då författaren till denna forskningsöversikt inte besitter kunskap i alla dessa ämnen kan viss 

feltolkning har skett i form av att vissa studier kan riskera att ha placerats lite godtyckligt. Med 

stor försiktighet och grundlig läsning har riskerna för detta förhoppningsvis minimerats. Listan 

nedan är presenterad och strukturerad efter ämnets frekvens och, i de fall flera artiklar har 

samma frekvens, efter versal. Utöver dessa nedanstående ämnen finns även redogörelser för 

variationsteorin och artiklar som utvecklar eller kritiserar denna.  

 

Ämne     Antal 

Matematik     26 

Språk     6 

Ekonomi eller business studies   5 

Ingenjörsvetenskap    4 

Programmering    4 

Biologi     3 

Kemi     3 

Skrivande     3 

E-learning och datorbaserat lärande (ej programmering) 2 

Fysik     2 

Lärarutbildning    2 

Akademisk inlärning (Inlärning inom högre utbildning) 1 

Allmän naturvetenskap    1 

Autism     1 

Blended learning    1 

Doktorandshandledning    1 

Elektronik     1 

Förståelse av nummer och bokstäver   1 

Grundläggande forskningsförståelse (Hos unga barn)  1 

Informationskompetens    1 

Mekanik     1 

Memoreringsförmåga    1 

Krishantering    1 

Pedagogik     1 
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Religion     1 

Spel och lek/ Vollyboll    1 

Utbildningspolicy    1 

 

3.1.3Matematik och variationsteori 

Matematik är kraftigt överrepresenterat i de undersökta artiklarna. 26 artiklar har beforskat 

matematikinlärning. Många av dessa studier har fått sitt empiriska material ifrån learning 

studies i Sverige. Arton av studierna om matematik har antingen utförts i Sverige eller skrivits 

av forskare kopplade till svenska lärosäten. Flertalet av artiklarna diskuterar inlärning av 

grundläggande inlärning av räkneförmåga hos småbarn. Algebra nämns även i flertalet studier. 

     En sökning på avhandlingar på svenska visade att fem av åtta avhandlingar om 

variationsteori behandlar matematiska problem. Utöver dessa nämner Marton (2015) ett stort 

antal studier som behandlar variation och lärande i relation till matematik. Två av de på svenska 

skrivna avhandlingarna behandlar hur unga barn skapar sig sin en matematisk grundförståelse. 

Bäckman (2015) diskuterar hur matematik erfars och används i förskolebarns aktiviteter och 

hur förskolelärare utformar undervisning med matematiskt innehåll. Bäckmans kunskapsbidrag 

handlar om matematikdidaktik i förskolan och hon lyfter både praktiska och teoretiska 

ställningstaganden som kan bidra till en effektivare lärande av matematik till förskolebarn. Reis 

(2011) studerar hur småbarn lär sig grundläggande matematisk förståelse. 47, 5 timmars 

videoinspelat material av sexton småbarn används som bas för en analys som finner att variation 

och skilda variationsmönster är en viktig del för att skapa en större matematikförståelse. De tre 

resterande svenska avhandlingarna som berör matematik studerar detta inom gränsen för 

grundskolan och gymnasium. Dash (2009) studerar två olika klassrumssituationer, en i Sverige 

och en i Indien. Målet med studien är att få en förståelse för hur eleverna skapar sig en förståelse 

av begrepp som helhet och delmängd inom matematik. Dash finner att inom 

matematikundervisning är det bra att ge studenterna både möjlighet att uppleva variationer i det 

som skall läras in men också att det finns en vinst i att ge eleverna möjlighet att medverka och 

medskapa. Olteanu (2007) studerar hur förståelse av andragradsekvationer utvecklas hos 

fyrtiofem elever i två klasser. Olteanu finner att studenterna når fördjupad kunskap i relation 

till andragradsekvationer när variationer introduceras i lärprocessen, vidare finner Olteanu att 

elevernas generaliseringsförmåga i relation till ekvationer och funktioner fördjupas när eleverna 

ges möjlighet att uppleva variationerna. Ryberg (2014) beskriver hur elevers möjlighet att 

urskilja relationen mellan funktionens graf och grafen till funktionens derivata påverkar 

innehållets behandling i undervisningen.  

 

”Resultatet antyder att ett kvalitativt urskiljande var förenligt med en invariant 

representationsform under lektionen. Detta i termer av att läraren inte, vare sig skriftligt eller 

muntligt, relaterade grafernas utseende till algebraiska funktionsuttryck utan endast utnyttjade 

den grafiska representationsformen vid behandlingen av innehållet. Jämförelser med 

algebraiska funktionsuttryck föreföll, tvärtemot avsikten, ha lett till ett procedurellt lärande hos 

eleverna. Liknande effekter kunde skönjas när typen av grafer var invariant under lektionen.” 

(Ryberg 2014, sammanfattning) 
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Rydberg skriver att resultatet som presenteras skall tas med försiktighet då studien inte kan 

anses vara fullständigt representativ med ett begränsat antal studenter studerade. Rydberg 

(2014) visar dock ändå på ett exempelfall då variation inte av nödvändighet leder till mer 

lärande utan att det kan finnas situationer eller individuella skillnader hos lärandesubjektet som 

leder till mer lärande under en invariant utlärningsform. 

     Matematik har studerats med variationsteori i främst Sverige, Finland och Kina och det har 

gått att uppmärksamma vissa mönster i detta. I Kina och då främst Hong Kong har metoden 

learning study utvecklats och som följd har också matematikstudierna där inriktat sig främst på 

utveckling och förståelse av hur kritiska drag kan användas. I Finland tycks mycket forskning 

inrikta sig på yngre barns (förskoleålder) förståelse och gestaltande av matematik, som exempel 

kan nämnas Bäckman (2015) och Björklund (2010; 2012). Flera studier utförda av Björklund 

på liknande områden har även inhämtat data ifrån svensk förskolekontext, till exempel 

Björklund (2014). Då så många matematikstudier har gjorts i Sverige finns självklart en stor 

spridning av vilka ämnen som studerats, men det finns i Sverige en större inriktning på 

matematikdidaktik i grundskola. Viktiga forskare i detta område är bland annat Olteanu och 

Olteanu (Olteanu & Holmqvist 2012; Olteanu & Olteanu 2012; Olteanu 2015; Olteanu & 

Olteanu 2013). 

 

3.1.4 Variationsteori inom praktiska ämnen och områden 

Praktiska ämnen är i väldigt liten utsträckning undersökt inom ramen för variationsteori i de 

undersökta artiklarna. De artiklar som studien fann var en artikel där variationsteori appliceras 

på lärande av vollyboll till gymnasieelever och en studie som målar upp ett variationsteoretiskt 

ramverk för krishantering. 

 

3.1.5 Variationsteori inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen 

Naturvetenskapliga och tekniska ämnen finns representerade i flertalet studier och det finns en 

stor spridning över vilken ålderskategori de inriktar sig mot. Inom naturvetenskapliga ämnen 

som fysik, biologi och kemi har forsknings gjorts på både elever i grundskola, och på studerande 

vid universitet.  De artiklar som fokuserar på kemi studerar främst elever på gymnasienivå. Av 

de nämnda fysikstudierna är en studie riktad mot universitetsnivå och en mot grundskolenivå. 

Alla tre studierna inom biologi riktar sig till grundskola. De artiklar som studerar 

ingenjörsvetenskapliga ämnen fokuserar på väldigt blandade områden, däribland elektronik, 

mekanik och kemi. De fyra studierna som berör programmering är alla inriktade på 

universitetsnivå.  

 

3.1.6 Variationsteori inom samhällsorienterande ämnen 

Endast en artikel kan räknas till en samhällsorienterande. Studien, som är utförd i Finland och 

Storbritannien, lyfter fram hur religionsundervisning kan hjälpa studenter att lära sig av och 

genom religion.  

 

3.1.7 Variationsteori inom språk och skrivande 

Förutom matematik så är ett av de mer beforskade områdena inom de variationsteoretiska 

skrifterna i denna studie relaterade till språk eller skrivande. Nio studier behandlar 

språkförståelse, språkinlärning eller skrivande. Det finns även i materialet en studie som 
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behandlar grundläggande numrering och bokstavsförståelse som kan räknas in. Av dessa är sex 

av studierna är det främst asiatiska studier som studerar lärande av kinesiska men två studier 

tar upp engelska som andraspråk och en tar upp svenska som förstaspråk. 

 

3.1.8 Variationsteori för individer med speciella behov 

Mycket få studier i det insamlade materialet beforskar lärande i relation till individer med 

speciella behov. Holmqvist (2009) studerar inlärning hos barn med autism i åldrarna 7 – 15 år 

och Björklund (2012) studerar hur barn i förskoleålder med speciella behov lär sig matematisk 

förståelse.  

 

3.1.9 Åldersindelning 

Artiklarna har undersökts efter vilka åldrar som har varit artiklarnas undersökta grupp. Då 

applicering av variationsteori står för den största delen av de lästa artiklarna har de flesta studier 

kunnat analyseras efter detta kriterium. De fåtal som ej har kunnat fogas in under denna 

gruppering är främst de rent teoretiska skrifterna som är helt redogörande, de texter vars fokus 

ligger på utveckling av variationsteorin och de texter som använder variationsteorin i en 

teoretisk applicering. Värt att notera att flertalet studier är learning studies där fokus ligger på 

ett specifikt ämne och en specifik nivå hos studenterna, dessa learning studies har fokus på den 

åldersgrupp som specificerats men lärarna är också delar av studien. Gruppindelningen nedan 

har dock helt valt att ta bort lärare som en egen grupp och bara fokusera på det primära 

studieobjektet. 

     Då åldern kan vara mycket varierande i studierna och att det i många fall inte varit 

specificerat har indelningen följt följande grupper: 

 

Gruppering  Ålder               Antal studier 

Småbarn-Förskola 0-6 år    13 

Grundskola  7-16 år    22 

Gymnasium  17-19    6 

Studenter  Studenter vid universitet av varierande ålder. 23 

Vuxna  Vuxet lärande inte relaterat till universitet. 0 

 

De undersökta artiklarna fokuserar främst på grundskola och universitetsstudenter. 

Gymnasieeleverna är ett mindre åldersspann vilket kan ligga till grund för ett lägre antal studier. 

Studier på vuxnas lärande utanför universitetet skiner dock med sin frånvaro. Den studie som 

möjligtvis skulle kunna anses ligga i denna kategori är studien Learning effectiveness of 

discussion-based crisis management exercises (Borell & Eriksson 2013). Denna studie 

diskuterar krishantering men inriktar sig inte på en specifik ålder utan diskuterar krishantering 

och variationsteori utifrån en mer teoretisk applicering.  

 

3.1.10 Variationsteorins geografiska spridning 

Variationsteorin har studerats och applicerats i flera länder och regioner omkring i världen men 

några länder är mer frekventa i denna studie. Om man ser till de i undersökningen funna 

artiklarna är 44 studier genomförda i Sverige och 14 genomförda i Kina (varav Hong Kong står 

för de flesta studierna).   
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Studier utförda i (En artikel kan vara utförd i mer än ett land) Antal 

Australien     4 

Brunai     1 

Danmark     1 

Finland      4 

Kina     14 

Singapore     3 

Storbritannien    6 

Sverige     44 

Sydafrika     5 

USA     9 

Okänd     1 

  

Avhandlingarna är alla ifrån Sverige och likaså kunskapsöversikterna. Kunskapsöversikter, till 

skillnad från avhandlingarna söktes även på engelska men inga hittades med relevans för 

variationsteori.  I en nyligen utförd konferens om fenomenografi och variationsteori (EARLI 

2014) kan ytterligare mönster uppdagas.  

Sverige: Att Sverige är viktigt för variationsteorin kan tydligt ses inom antalet artiklar som 

har producerats här men det kan också uppfattas i det relativt stora antalet aktiva forskare som 

applicerar variationsteorin. Detta är föga förvånande då fenomenografin har utvecklats i 

Sverige. Att Sverige har en så stor andel av forskare gör det möjligt att säga något om landet i 

stort och även uppmärksamma mönster relaterade till olika universitet i Sverige. Göteborgs 

universitet är på många sätt variationsteorins och fenomenografins vagga genom att vara det 

universitet vilket Ference Marton har arbetat vid. Universitetet har även en grupp med omkring 

trettio personer (Med bland annat Booth, Björklund, Holmqvist, Ingerman, Marton och 

Runesson) som beskrivs enligt följande på Göteborgs universitets hemsida: 

”Idéutbytet i gruppen sker framförallt inom ramen för två återkommande typer av arbetsmöten, 

ett med inriktning mot pågående forskningsarbeten inom fenomenografi och variationsteori och 

ett med mer direkt inriktning mot learning study.” (Göteborgs Universitet 2015).  

    Bland de artiklar som är producerade i Sverige som denna kunskapsöversikt har använt sig 

av som material är stora delar av de återkommande forskarna verksamma vid Göteborgs 

universitet. Av de forskare som återkom flertalet gånger (se ovan) var det främst Olteanu, L, 

Oltenau, C och Nilsson, P som inte var kopplade till Göteborgsgruppen och som alla tre studerar 

matematikdidaktik.  

Vid en sökning via Google på andra universitet i Sverige (Linnéuniversitetet, Lunds 

universitet, Uppsala universitet, Umeå Universitet, Linköpings universitet, med flera) hittades 

inga lika tydliga kopplingar till variationsteorin och fenomenografin. Självklart finns det 

publikationer och kurser som lyfter både fenomenografin och variationsteorin vid övriga 

lärosäten men inte på ett lika tydligt sätt som vid Göteborgs Universitet. Då flera för, fältet 

viktiga forskare är verksamma vid Göteborgs Universitet och de har en forskningsgrupp för 

ämnet blir följden att lärosätet kan ses som variationsteorins teoribas. Vid konferensen EARLI 

Special Interest Group 9 – Phenomenography and Variation Theory (EARLI 2014) styrks 

Göteborgs universitets dominans ytterligare genom att endast två studier om variationsteori och 
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ett antal studier om fenomenografi är utförda av sverigeaktiva forskare som ej är direkt 

kopplade till Göteborgs Universitet.   

Kina: Efter Sverige har Kina varit det land som har varit återkommande flest gånger i de 

insamlade artiklarna. Undantaget Sverige är Kina också det land som har mest prominenta 

forskare som har varit drivande inom variationsteorin (Lo, Pang, Tsui). De allra flesta studier 

utförda i Kina är utförda vid Hong Kongs universitet. Kina uppvisar en relativt stor spridning 

av ämnen i relation till variationsteorin, med ämnen som bland annat innefattar sport (vollyboll) 

(Cruz 2008) samt matematik (Chiu & Churchill 2015; Guo, Yang, Ding, 2014; Pang & Ling 

2012) men det utan tvekan mest återkommande forskningsämnet är språk och då inriktat på 

kinesiska (Lam 2013; Lam 2014;  Lam & Tsui 2013). Flertalet exempel som lyftes av Marton 

under ett högre seminarium i pedagogik vid Linnéuniversitetet (Marton 2014) innefattade 

språkliga studier och matematik utförda i Kina, likaså kan flera exempel finnas i Marton (2015) 

inriktade på språk. Marton (2014) påpekade att det har utförts många learning studies i Kina 

och att landet har varit drivande i utvecklingen av metoden.    

Storbritannien och Finland: Bland de insamlade artiklarna finns Storbritannien 

representerade sex gånger, men tack vare konferensen EARLI Special Interest Group 9 – 

Phenomenography and Variation Theory (EARLI 2014) kan lite fler slutsatser dras om i 

Storbritannien utförd variationsteoretisk forskning. Ett ämne som har studerats i en artikel 

(Hella & Wright 2009), men som även återkommer två gånger i EARLI (2015) är 

variationsteoretiska studier på religion. Ayse Demiriel skriver om lärande i relation till 

utbildning i islam. Demiriel skriver att inom religiös utbildning både i Storbritannien och i 

muslimska länder saknas det ofta en möjlighet för studenterna att möta religiösa fenomen och 

att studenters lärande ignoreras. Variationsteori appliceras i form av learning studies och det 

visar sig att studenternas lärande ökar med de nya metoderna (EARLI 2014). Elina Wright, 

Andrew Wright och finskaktiva forskaren Elina Hella skriver även de om religion. Hella och 

Wright skriver om elevers förmåga att lära sig om och lära sig av religion inom det statliga 

utbildningssystemet i Finland och Storbritannien. De formulerar kopplingen till variationsteorin 

på följande vis: 

  

“According to Variation Theory, Lutherans studying Islam should develop a deeper 

understanding of Islam. However, because they approach Islam from a Lutheran perspective 

they will also develop a deeper understanding of the relationship between Islam and 

Lutheranism, and hence also a deeper understanding not only of Lutheranism itself but also of 

their identities as Lutherans. Therefore, by learning about Islam the student will also learn 

from Islam more about themselves.” (Hella & Wright 2009 s.60).  

 

Wright och Wright (EARLI 2015) studerar i ytterligare en studie presenterad vid EARLI Special 

Interest Group 9 hur lärare och lärarmentorer identifierar de kritiska drag inom religion som 

kan ge större epistemologisk och ontologisk förståelse.  

Även om det finns andra studier utförda i Storbritannien på bland annat programmering och 

teoretiska utvecklingar är det fält som de särskiljer sig mest inom just variationsteoretisk 

forskning i relation till religion. 

Förutom den ovan nämnda studien om religion som är utförd i Finland och Storbritannien så är 

alla tre studier som har varit en del av forskningsöversikten visat sig behandla matematik. Två 
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av studierna behandlar hur barn i förskoleålder lär sig matematik (Björklund 2010; Björklund 

2012) och den sista behandlar matematikinlärning hos studenter (Attorps, Björk, Radic, 

Tossavainen  2013). 

     Björklund (2010) finner att även små barn 1-3 år gamla kan uppfatta skillnader och 

klassificera. Hon visar på att hur barn tolkar varandras uttryck: 

 

”This study reveals that toddlers not only discover the physical similarities and differences 

between and within objects, for example, that some toys may differ in size, colour or material, 

but still have characteristics that classify them as ‘cats’, but toddlers also discover similarities 

and differences in meaning when exploring concepts such as ‘high’ or ‘many’. Interacting with 

other toddlers and encountering dissimilar expressions of understanding provides an 

opportunity for experiencing differences in meaning that help children become aware of their 

own understanding as well as that of others. In peer-to-peer interaction, toddlers appear to be 

especially competent in varying their expressions to ascertain nuances in meaning and to make 

sense of a situation.” (Björklund 2010 s.77).  

 

Björklund (2012) nämner flertalet studier utförda i Finland som visar på att tidig matematisk 

grundförståelse verkar sammanstämma med att senare i livet uppnå en större aritmetisk och 

matematisk kompetens. Denna studie är också en av mycket få studier som inriktar sig på barn 

med speciella behov. 

 

”Improving practice through reflection occurs if educators are given the opportunity to share 

their experiences with another person, either educator or researcher. Expressed perspectives 

and the need to express one’s understanding will shape, support, and develop an individual’s 

own understanding. Learning studies appear to be a concrete way of addressing the complexity 

of a learning situation and the progressive aspect of education. While a learning study might 

initially merely be considered a means for enhancing students’ learning, this study’s analysis 

shows that in order for children to learn it is necessary that educators themselves learn through 

reflection on action over time” (Björklund 2012 s.514) 

 

Björklund (2012) skriver i studiens diskussion att resultatet inte är revolutionerande men att 

variationsteorin och learning studies är unga forskningsområden som behöver undersökas 

ytterligare för att avgöra dess effekt på lärande och lärandemiljöer. Attorps, Björk, Radic, 

Tossavainen (2013) och flertalet av artiklarna utför just sådana undersökningar där olika 

lärandesituationer undersöks för att ge en djupare förståelse av lärande genom att applicera 

variationsteori. Flera liknande studier är till exempel matematikstudier utförda i Sverige av 

Constanta Olteanu och Lucian Olteanu med flera. I Olteanu (2015) skriver Lucian:  

 

”As previously mentioned, the purpose of this article is to present a new way of designing  

and implementing effective educational situations that leads to opportunities for effective 

communication in the mathematics classroom, based on the teachers’ ability to construct 

tasks to identify what is the critical aspect of student learning. The units of analysis 

presented in this article are the task construction formed in order to identify critical aspects 

in students’ learning. The analyses suggest that teachers used different tasks (in test form or 
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as basis for individual/group interviews) in order to accurately identify and describe critical 

aspects in students’ learning”. (Olteanu 2015 s.257). 

 

Flera av Olteanus och Olteanus studier handlar just om detta (Olteanu & Olteanu 2012; Olteanu 

2014; Olteanu & Holmqvist 2012).  

Australien: Fyra av artiklarna är utförda i Australien och till detta tillkommer två studier 

presenterade vid EARLI (2015). Gerlese Åkerlind återkommer flertalet gånger i de 

Australienska studierna. 

 De fyra artiklarna berör skilda ämnen så som: tröskelbegrepp, kurser i skrivande, 

handledning i lärande och akademisk inlärning. Vid EARLI (2015) presenteras även en studie 

av Åkerlind och Anna Wilson (aktiv i Storbritannien) som behandlar studenters syn på 

professionalism och ett samarbete mellan forskare i Australien, Sverige och Sydafrika som 

diskuterar möjliga dimensioner av variation. En sökning på variationsteori och Australien 

bidrar dock ytterligare med information om studier utförda i Australien. Threshold Concepts & 

Variation Theory (2015) är ett projekt som leds av Åkerlind och beskriv på följande vis: 

 

”This project, “A threshold concepts focus to curriculum design: supporting student learning 

through application of variation theory”, developed and tested a model of curriculum design 

for teaching the disciplinary concepts that students experience greatest difficulty coming to 

understand (threshold concepts). The project used disciplinary action research, cross-

institutional peer collaboration, and the variation theory of learning to develop and trial the 

model. Two contrasting disciplines, Physics and Law, were selected for the project, to ensure 

broad applicability of the model across different disciplines.” (Threshold Concepts & Variation 

Theory 2015). 

  

Sydafrika: Av de fem artiklar som har kategoriserats in i Sydafrika är det två artiklar som endast 

fanns tillgängliga som fjärrlån och de har därför lästs som abstrakt. Två av de andra artiklarna 

är samarbeten mellan Sverige och Sydafrika och detta är också fallet med de båda sydafrikanska 

studierna presenterade vid EARLI (2015). Studier inom variationsteori i Sydafrika har troligen 

blivit frekventare i och med att professor Shirley Booth har varit gästprofessor vid University 

of the Witwatersrand i Johannesburg sedan 2005 (University of the Witwatersrand 2015). 

USA och Kanada: Nio av artiklarna i studien har forskningsmaterial insamlat eller delvis 

insamlat i USA. I de alla flesta fallen är studierna samarbeten med andra lärosäten (i Australien, 

Kina och Sverige) och endast ett fåtal är av artiklarna är skrivna av forskare kopplade till 

universitet i USA. Det är en viss spridning på vilka universitet som de amerikanska forskarna 

är verksamma vid och därför kan inga direkta generaliseringar dras. Det är dock värt att påpeka 

att vid EARLI (2015) presenteras en studie som behandlar ledarskap och 

organisationsforskning utförd av Neils Agger-Gupta (Kanada) och Dorothy Agger-Gupta 

(USA), detta har i materialet visat sig vara väldigt unikt då variationsteori inte verkar ha 

applicerats på liknande frågor i stor utsträckning.  
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3.1.11 Kunskapsöversikter 

Det finns ett antal utgivna kunskapsöversikter som berör variationsteorin men sökningar har 

inte funnit några kunskapsöversikter som har variationsteorin som huvudfokus. Forskning för 

klassrummet (Skolverket 2013) är en kunskapsöversikt som sammanfattar forskningsrön med 

relevans för skolan. Enligt skollagen skall utbildning vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Kunskapsöversikten ger inte anspråk på att presentera färdiga metoder 

eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspiration till ett forskningsbaserat arbetssätt.  

    Forskning för klassrummet omnämner variationsteorin i relation till learning studies. Den 

lyfter fram att metoden med fördel har används inom matematikämnet där lärargruppers 

handledare hade kunskap i både variationsteorin och matematik och att de ”lärargrupper vars 

handledare inte har knutit olika begrepp inom variationsteorin till det matematiska innehållet 

lyckades bra men inte lika väl” (Skolverket 2013). Kunskapsöversikten lyfter även viss kritik 

mot learning studies som metod då metoden kräver gediget strukturerade lektioner och därför 

som följd kan förhindra lärarens improvisationsförmåga.  

Lärande och undervisning i naturvetenskap (vetenskapsrådet 2005) är en forskningsöversikt 

som belyser olika teman med anknytning till vetenskapsrådets uppdrag. Texten redogör 

kortfattat för variationsteorins och fenomenografins grunddrag. Från begrepp till utforskande 

arbetssätt (Jakobson 2009) belyser olika vetenskapliga anspråk i relation till forskning om NO-

undervisning i grundskolans tidigare år. Variationsteorins grunder får en kort redogörelse och 

Jakobson nämner några studier utförda med variationsteoretisk grund. En av de i 

kunskapsöversikten nämnda studierna använder variationsteorin för att undersöka 

förskolebarns och barns i de tidigare åren i grundskolan estetiska lärande i musik, poesi och 

dans (Pramling et al. 2008). Vidare presenteras en aktionsforskningsstudie som har undersökt 

relationen mellan lärare och undervisning i ekologi i årskurs 1-6. Studien finner att 

variationsmönster har betydelse för elevernas lärande. Den sista studien som omnämns relaterat 

till variationsteorin, är en studie vars mål är att studera utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv 

vilken roll lärares frågor har för att ta reda på vad elever har förstått av NO-undervisningen 

(Emanuelsson 2001). Emanuelsson fann att lärarnas frågor främst behandlade elevernas 

färdigheter och i mindre grad deras förståelse av det naturvetenskapliga innehållet. 

 

3.2 Teoretisk utveckling 

 

3.2.1 Grund teoriutveckling 

Som tidigare nämnt har variationsteorin sin grund inom fenomenografisk forskning som är 

utvecklat av bland annat Professor Emeritus Ference Marton och Professor Emeritus Shirley 

Booth båda aktiva vid Göteborgs universitet (Göteborgs Universitet 2015). Marton och Booth 

(2000) presenterar en fenomenografisk syn på lärande som utvecklas vidare av dem båda, med 

hjälp av ytterligare Svenska forskare som Ulla Runesson (Högskolan i Jönköping 2015) och ett 

antal prominenta forskare vid Universitetet i Hong Kong, Professor Lo Mun Ling, Professor 

Tsui, Amy Bik May och Dr Pang Ming Fai har variationsteorin utvecklats vidare ifrån sina 

rötter i fenomenografin till att bli en egen lärandeteori med starkare empirisk koppling. Denna 

utveckling kan främst ses i relation till utveckling av learning studies som har vuxit fram ur 

lektionsstudier. Lektionsstudier bland annat har varit utförda i Hong Kong (Lo 2014). Under de 
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tre senaste decennierna har det uppmärksammats att kineser i grund- och gymnasieskolan 

presterar bättre i ämnet matematik än många andra länder (Fan, Wong, Cai, Li 2008). Detta 

faktum har gjort att matematik har blivit ett mycket undersökt område inom variationsteorin. 

Att matematik är dominant som forskningsämne kan både ses i det stora antal artiklar skrivna 

främst i Sverige och Finland som kopplar samman variationsteorin och matematik.  

   Bland de studerade artiklarna finns mycket få exempel på kritisk inställning till 

variationsteorin. On Generalization and Variation Theory (Lam 2013) introducerar en 

generaliserings problematik inom variationsteorin. Lam lyfter att variationsteorins 

epistemologiska grundförutsättningar sällan ifrågasätts. Artikelns innehåll menar att det finns 

en problematik i relation till generalisering inom variationsteorin i de fall där en aspekt hålls 

invariant, medan andra aspekter varierar.  Lams mål med artikeln är att visa på att detta problem 

dock är lösbart. Utöver denna artikel finns ingen artikel som direkt kritiserar variationsteorin. 

 

3.2.2 Kombination av fenomenografi och variationsteori 

Professor Emeritus Lennart Svensson vid Lunds universitet är liksom Marton en av de 

grundgestalter som etablerade fenomenografin men har också utvecklat kontextuell analys som 

metod (Svensson 2013). Svensson argumentar för att det finns ett behov av och en vinst i att 

skapa en integrerad kunskap om lärande. Han menar att utvecklingen av kognitiva och 

sociokulturella forskningsinriktningar och då speciellt inriktat på själva lärandeobjektet ger en 

stabil grund för att utveckla detta. Fenomenografisk forskning på lärare och studenter och hur 

de relaterar till ämnet är enligt Svensson extra lovande. Här blir variationsteorin ett självklart 

fokus då den genom till exempel learning studies erbjuder en metod för analys av lärare och 

elevers lärande. Svensson skriver vidare att genom att lyfta in kontextuell analys och fokusera 

på hur språk (inte endast begränsat till diskursanalys) används i lärandesituationer kan en 

djupare förståelse av lärande uppnås. Lärande är komplext att undersöka och för att få en 

djupare förståelse av lärandet behövs en analys som fokuserar på lärare och elev, tidigare 

erfarenheter och ämnespresentationen, kognitiva processer och sociokulturell påverkan.  

 

3.2.3 Kombination av variationsteori och annan teoribas 

De flesta artiklarna i studien är främst appliceringar av variationsteorin och då främst i form av 

learning studies. Några av studierna försöker dock antingen utveckla variationsteorin eller att 

utveckla andra teorier genom att infoga variationsteoretiska tankegångar och teorier. Nedan 

redogörs för de artiklar som utför påtaglig teoriutveckling. Med detta menas att artiklar som 

bara lyfter in kortare poänger med en annan teori har fallit bort och fokus ligger på de artiklar 

som antingen har som mål att teoriutveckla eller som har haft påtagliga redogörelser av teorier 

som fogas samman.    

Eckerdal (2015) sammanfogar material från två studier för att utveckla studenters förståelse 

av programmering. Artikeln presenterar en analytisk modell som demonstrerar att både 

aktiviteter och konceptuell förståelse relateras till dimensioner av variation. Vidare kan ett 

samband ses där flera koncept och aktiviteter kan kopplas samman med samma dimension av 

variation. Eckerdal (2015) visar även att högre nivåer av praktisk färdighetsträning kopplas 

samman med flera dimensioner av variation på samma sätt som mer avancerade sätt att förstå 

begrepp kopplas samman med flera dimensioner av variationen. Det hävdade kunskapstillägget 

i studien blir som följd främst att praktisk färdighetsträning och konceptuell förståelse kan gå 
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hand i hand och relateras till samma dimensioner av variation. Detta leder till att när studenten 

blir medveten om den rådande dimensionen av variation så skapas en möjlighet för studenten 

att lära sig koncepten och aktiviteterna på nya sätt.  

Baillie, Bowden, Meyer (2012) diskuterar i sin artikel tröskelbegrepp (threshold concepts) 

och kunskapsförmåga (knowledge capability) och länkar dessa två med hjälp av 

variationsteorin. Threshold concepts skall i detta sammanhang förstås som ”portaler” eller 

vägskäl som när de passeras leder till en transformation hos den lärande och som skapar 

epistemologisk och ontologisk förståselseförändring hos individen. Knowledge capability  

kan förstås som förmågan att:  

 

• ”work out the key aspects to be dealt with in each new situation 

• relate these aspects to knowledge already acquired and/or to other knowledge the 

person knows how to access 

• determine what the task or problem in the new situation might be 

• design a process or solution to deal with the situation, and then 

• have the ability to follow through and complete the task or solve the problem, either 

alone or with others”. (Baillie, Bowden, Meyer 2012 s.231) 

 

Baillie, Bowden, Meyer (2012) redogör för att genom att slå samman dessa två teorier och länka 

dem med variationsteorin kan ett nytt teoretisk ramverk skapas. TCITF (Threshold Capability 

Integrated Theoretical Framework). Detta ramverk presenteras 

som en möjlighet att utveckla universitetens kursplaner i syfte att utveckla akademikers 

förmåga att ta itu med tidigare osedda situationer i deras professionella, sociala och 

personliga liv (Baillie, Bowden, Meyer 2012). 

    Dahlin (2007) diskuterar i sin artikel hur James Peirces semiotiska triangel, Niklas Luhmanns 

skillnader mellan primära och sekundära distinktioner och Margaret Bodens konceptuella 

utrymmen kan länkas samman med varandra och den dolda läroplanen för att en få djupare 

förståelse av variationsteorin. Dahlin lyfter flertalet punkter där de ovanstående begreppen och 

teorierna kan tillföra en ny eller fördjupad dimension till variationsteorin. Dessa kan dock 

sammanfattas till att: Den semiotiska triangeln kan klargöra skillnader och interna kopplingar 

mellan koncept, deras lingvistiska utryck och betydelser. Luhmans skillnader mellan primära 

och sekundära distinktioner visar på en möjlighet att det finns en hierarki mellan olika 

dimensioner av variation. Margaret Bodens konceptuella utrymmen som grund för explorativ 

och transformativ kreativitet visar på betydelsen och värdet av att bli bekant med konceptuella 

utrymmen. Dalhin lyfter sedan in den dolda läroplanen och visar på att det kan finnas poäng att 

lyfta in den som en implicit dimension i studier baserade på variationsteorin. 

    Kobayashi, Grout, Rump (2015) undersöker hur dualistiskt handledarskap kan påverka vid 

handledning av doktorander. Genom att använda variationsteorin och applicera tankar ifrån 

både social konstruktivism och sociokulturellt perspektiv visar de att flertalet handledare 

mycket väl kan vara fördelaktigt trots en ökad komplexitet och spänning mellan de inblandade 

parterna. 

    Venkat och Naidoo (2012) studerar hur variationsteori och Systemic Functional Linguistics 

(SFL) kan appliceras och kombineras för att få ökad förståelse av utveckling av grundläggande 

räknefärdighet. Begreppet samstämmighet (coherence) ifrån SFL står i centrum för analysen.   

http://tools.effso.se/2011/05/semantik-eller-pragmatik/peirces-triangel/
http://tools.effso.se/2011/05/semantik-eller-pragmatik/peirces-triangel/
http://tools.effso.se/2011/05/semantik-eller-pragmatik/peirces-triangel/
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”Every text is also a context for itself. A text is characterized by coherence; it hangs together. 

At every point after the beginning, what has gone before provides the environment for what is 

coming next. This sets up internal expectations;” (Venkat & Naidoo 2012 s.22). 

 

Studien finner att det finns en form av ahistorisk hållning där de lärande inte kopplar samman 

den nyinförskaffade kunskapen med tidigare kunskap. De föreslår vidare forskning för att få 

förståelse för hur denna historiska problematik skall kunna tacklas. 

    Nilsson (2014) beskriver hur variationsteorin kan kopplas samman med  

forskningslärares kunskap om det pedagogiska innehållet ”pedagogical content knowledge” 

(PCK). Studien hittar tillfällen då eleverna hade svårt att lära sig det givna innehållet. Studien 

finner även vikten av att använda sig av olika metaforer för att representera innehållet samtidigt 

som det visade på vikten av att reflektera över de använda metaforerna så att dessa inte skapade 

förvirring hos eleverna. Studien utvecklar hur lärarnas kunskap om det pedagogiska innehållet 

utvecklas i relation till variationsteori och learning studies.  

Oliver och Trigwell (2005) riktar I sin artikel kritik mot blended learning och argumenterar 

för att variationsteorin kan avhjälpa delar av blended learnings problematik. 

 

Blended learnings mål är att:  

 

    “1. combining or mixing web-based technology to accomplish an educational goal; 

2. combining pedagogical approaches (‘e.g. constructivism, behaviorism, cognitivism’) to 

produce an optimal learning outcome with or without instructional technology; 

3. combining any form of instructional technology with face-to-face instructor-led training; 

and 

4. combining instructional technology with actual job tasks.” (Oliver & Trigwell 2005 s.18)  

 

Oliver och Trigwell (2005) menar att blended learning som koncept har flertalet stora problem 

och att begreppet inte har hängt med relativt ny forskning. Oliver och Trigwell lyfter in 

variationsteorin som ett sätt att utveckla begreppet genom att variationsteorin erbjuder en 

möjlighet att ändra fokus ifrån lärare till lärande, från innehåll till erfarenhet. 

 

3.3 Empirisk forskning 

De nedan presenterade kategorierna är inte perfekta då många studier kan sorteras in under flera 

än en, men de ger en bild av hur variationsteorin kan appliceras i empirisk forskning. I de fall 

då variationsteorin nyttjas som tolkningsteori är det även många studier som skulle falla in 

under kategorin kombination av fenomenografisk design och variationsteori och dessa 

kategorier skall som följd inte ses som helt skilda ifrån varandra. 

 

3.3.1 Learning studies och andra lektionsstudieformer 

Variationsteori har främst vuxit fram som en praktisk specialisering av fenomenografin. Det är 

då inte förvånande att de undersökta artiklarna innehåller en stor mängd av applicerad 

variationsteori och då främst studier på konkreta lärandesituationer. Den vanligaste formen är 
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learning studies. Som tidigare har nämnts följer learning studies inom variationsteorin ofta en 

uppsatt grundstruktur. Denna struktur kan ses i många av de undersökta artiklarna bland annat 

Nilsson (2014), Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson (2013), Vikström (2014), Brante, 

Holmqvist, Holmquist & Palla (2014) och Kullberg, Runesson, Mårtensson (2014) med flera. 

Strukturen är den som beskrivits under learnings studies tidigare i studien. Det finns även de 

som utvecklar versioner av learning studies som på olika sätt avviker ifrån grundstrukturen. 

Rovio och Lumsden (2012) skriver: 

 

”The Learning Study Model is based on the variation theory and the idea that a team of 

colleagues plans particular sections of a lecture. The lecture is presented, analysed and revised 

in an ongoing process. Usually, the revised lecture content is tested in a new lecture with a new 

group of students (close in time, under similar conditions and with a similar group). As 

mentioned, we used an adjusted Learning Study Model that was adjusted to Swedish higher 

education teaching prerequisites and conditions (Rovio-Johansson and Lumsden, 2007). We 

used the previous teaching model with the same learning object in the C Group of students, as 

a comparison to the new pedagogical teaching approach in the T Group of students. Later, we 

compared the students’ written examination answers to understand how the two groups of 

students solved the same examination problem” (Rovio och Lumsden 2012 s.75) 

 

I vissa fall finns lektionsstudier av andra modeller som till exempel japanskutvecklade lesson 

studies som i Cruz (2008) och Tan (2014). Dessa studier utför pre- och post-test för att avgöra 

hur mycket kunskap som har inhämtats de följer dock inte learning studies struktur i att flertalet 

olika lärare övertid utvecklar sina lektioner i cykler. 

Den trend som har uppfattas som vanligast är att hålla fast vid att göra test vid flera olika 

tillfällen för att kunna uppmäta hur effektiv inlärningen är och vad som är studenternas lived 

object of learning över tid (även om detta begrepp inte alltid används). Att videoinspela 

lektionerna tycks som nämnts tidigare vara relativt vanligt men det är i många fall som fokus 

mer ligger på resultaten i för och eftertest och där videoinspelningar inte används. Bland de 

avhandlingar som har legat som bakgrundsmaterial till studien är dock användandet av learning 

studies mycket konsekvent och de som utgörs sig för att vara learning studies följer de tidigare 

uppsatta mönstren. Ibland de learning studies som finns representerade i rapporten har det visat 

sig finnas belägg för variationsteorin och då främst vinsterna med learning studies, dessa bevis 

syns tydligast i uppmätta skillnader i lärande då metoden har använts. Dessa uppmätta 

skillnader poängterades även flertalet gånger av Marton under ett högre seminarium i pedagogik 

(Marton 2014).  

 

3.3.2 Variationsteori som tolkningsteori 

Flertalet forskare använder sig av variationsteorin som tolkningsteori och i många fall i 

kombination med learning studies. En forskare som dock återkommer flertalet gånger inom ett 

brett spektrum av forskning inom empirisk forskning relaterat till variationsteorin är Mona 

Holmqvist. Holmqvist studerar dels hur personer med diagnoserna autism, Aspergers syndrom 

och ADHD uppfattar sin omvärld och lär i syfte att stärka deras förmåga att fungera så 

självständigt som möjligt i sin omvärld (Göteborgs Universitet 2015). Detta gör hon bland annat 

med hjälp av variationsteorin (Holmqvist 2004, Holmqvist 2009). 
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    Även om flertalet av studierna Holmqvist medverkar i är learning studies och skulle kunna 

falla in under ovanstående kategori visar dessa spridda studier på att variationsteorin både kan 

vara empiriskt värdefull i en learning study modell för att uppmärksamma vad som ger ökat 

lärande, och det finns även flertalet fall där det kan uppmärksammas att variationsteorin också 

är relevant som tolkningsteori genom att erbjuda en förståelse för hur variationer bidrar till 

lärande. Ett exempel på där variationsteorin används som tolkningsteori kan vara boken En 

främmande värld. Om lärande och autism (Holmqvist 2004). Holmqvist använder sig av 

variationsteorin för att tolka lärande hos barn med autism. Samtidigt handlar här lärande inte 

bara om att lära sig att lösa enskilda problem, utan som Holmqvist (2004) visar så kan teorin 

användas för att beskriva hur individen kan uppfatta världen på nya sätt. Marton och Booth 

(2000) skriver att när en individ uppnår ny kunskap handlar det om att individen uppfattar 

världen på ett nytt sätt och detta sker genom att denna har fått möjligheten att urskilja nya 

aspekter. Genom att diskutera vilka aspekter som påverkar lärande kan en fördjupad kunskap 

om fenomenen uppnås även i fall där learning studies inte används och variationsteorin istället 

i första hand används som teori för tolkning.  

 

Tan beskriver variationsteorins nya möjligheter: 

 

”The recent development of the theory of variation suggests that phenomenography is able to 

go beyond identifying qualitatively different ways of experiencing a phenomenon, to assisting 

learners to experiencing more sophisticated ways of experiencing the same phenomenon. This 

extends the reach of new phenomenography towards a pedagogical dimension. In order words, 

new phenomenography is able to theorise what a way of experiencing a phenomenon is, 

analytically break down its component parts for readers to appreciate its structured awareness 

and suggest how different ways of experiencing the phenomenon can be taught.” (Tan 2009 

s.106). 

 

Tan presenterar en av nyckelanledningarna till att variationsteorin är viktig för vidare studier 

och förståelse av lärande, samt varför teorin kan användas med fördel som tolkningsteori. 

Nämligen att teorin erbjuder en möjlighet att gå bortom fenomenografins kvalitativt skilda sätt 

att uppfatta fenomen till att även ge en fördjupad förståelse för hur lärandesubjekten upplever 

dem.  

  

3.3.3 Kombination av fenomenografisk design och variationsteori 

Ett annat genomgående mönster i flertalet studier är att kombinera fenomenografi och 

variationsteori. I flera fall sker detta genom att använda sig av variationsteorin som en 

tolkningsteori men också genom att fokusera på fenomenografins sökande efter kvalitativa och 

hierarkiskt indelbara kategorier. I en studie med mål att utforska vinsterna med tudelat 

mentorskap (handledning) hos doktorander beskriver Kobayashi, Grout & Rump (2015) sin 

metodik på följande vis: 

 

”The research question we have posed points to a broad object of learning (scientific thinking) 

as well as the interpersonal question of multiple supervisors, and we take two different 

perspectives on learning: an individual constructivist perspective and a sociocultural 
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perspective.” … ” Marton et al. (2004) argue that the structure of learning cannot be separated 

from the content – ‘learning is always the acquired knowledge of something’(p. 4), and 

therefore we need to analyse the content of the conversation. To be able to say anything about 

the effect of involving multiple supervisors we also need to analyse the social interaction in 

supervision.” (Kobayashi, Grout, Rump 2015 s.42) 

 

Studien presenterar vidare i sitt resultat dels en hierarkisk strukturering där en högre nivå av 

social interaktion leder till en högre kompexitet. När båda handledarna medverkar ökar 

komplexiteten. Till denna hierarkiska strukturering fogar Kobayashi, Grout och Rump (2015) 

bland annat diskussion om variation. De visar att den ökade komplexiteten med flera handledare 

ger större variation vilket i sin tur ger ökade möjligheter för lärande. Samtalen mellan 

handledare leder till ytterligare en lärandemöjlighet. Slutsatsen av studien är att priset man 

betalar i form av högre komplexitet i sociala situationer övervägs av fördelarna med stor 

variation. 

Gustavsson  & Pramlings (2014) studie om hur lärare i en ”ur och skur” (barnen är alltid 

utomhus) förskola diskuterar och lär ut om naturliga fenomen är ytterligare ett exempel på när 

variationsteori och fenomenografi samordnas. Studien söker efter kvalitativa skillnader i hur 

lärarna beskriver fenomenen och detta görs genom kategorisering av videoinspelat och bandat 

material inspelat under utflykter. Till detta fogas variationsteorin genom att lägga fokus på vilka 

dimensioner av variation som öppnas upp av lärarna. 

Hur variationsteorin kan användas empiriskt tillsammans med fenomenografin syns även i 

Wood (2006). Wood (2006 s.56) skriver: ”The analysis of the data involved two stages: 

identifying differences in conceptions of learning, and identifying critical aspects of the object 

of learning for individual students.”. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de det är främst genom att applicera fenomenografins 

kvalitativa skilda beskrivningar av ett avgränsat fenomen och variationsteorins sökande efter 

kritiska aspekter som fenomenografi och variationsteori har samordnats i de studerade 

artiklarna.  

 

4 Diskussion 

 

4.1 Geografisk spridning 

Flertalet av studierna har visat sig härkomma ifrån Sverige. Detta kan ha flera olika förklaringar. 

Den första förklaringen kan vara att de databaser som har funnits representerade i sökningen 

har en övervägande andel av Svenska vetenskapliga artiklar. Detta kan dock inte anses troligt 

då de använda databaserna är internationella databaser. De tre främsta databaserna har varit 

ERIC, ScienceDirect, JSTOR Journals. Alla dessa tre databaser är internationella och inte 

inriktade specifikt på svenska publikationer. En annan förklaring skulle kunna vara att 

variationsteorin i mångt och mycket är en svensk teoribas. Flera av de forskare som ligger 

bakom teorin är bakgrundsgestalter till variationsteorin och har sin vetenskapliga tillhörighet i 

Sverige. Detta skall dock inte tas som att alla teoretiker av variationsteori är aktiva i Sverige. 

Som kan ses både i bakgrundsmaterialet och i de insamlade artiklarna finns en påfallande andel 

teoretiker i Asien och då främst Kina. Sverige har dock mycket fler texter representerade i 
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materialet. Förklaringen till detta kan vara att de svenska forskarna har flera internationella 

studier representerade i de sökta databaserna eller med engelska som språk.  

    De flesta inflytelserika forskarna i fältet (Marton, Booth, Pang, Lo, Tsui Ingerman, 

Holmqvist, Runesson, Svensson med flera) är aktiva i Sverige eller Kina och då främst kopplade 

till antingen Universitetet i Hong Kong eller Göteborgs Universitet.  Det är också vid dessa 

universitet som den största delen av teoriutvecklingen har skett och sker i nuläget. Utöver 

Sverige och Kina som är ledande inom variationsteori och learning studies finns Finland 

representerade med ett antal studier om matematik och då främst matematisk grundförståelse 

hos barn i förskoleålder skrivna i första hand av Björklund.  

     Sydafrika har ett antal studier som bland annat innefattar naturvetenskap och matematik. 

Både i Finland och i Sydafrika kan uppfattas en tydlig koppling till Sverige som 

fenomenografins hemland då mycket forskning är samarbeten länderna emellan. Australien 

finns visserligen endast representerade i fyra artiklar men flertalet gånger i konferensen EARLI 

Special Interest Group 9 – Phenomenography and Variation Theory. Australien är dock en av 

de få länder förutom Sverige och Kina som tycks ha ett aktivt projekt att utveckla 

variationsteorin. Storbritannien finns representerade flertalet gånger både i EARLI (2014) och 

i studiens artiklar, flera av dessa studier behandlar kopplingen mellan lärande och religion i 

relation till variationsteori.  

   

4.2 Ämnesområde 

Vidare kan ett tydligt mönster synas i studierna gjorda i Sverige när det kommer till ämnesval. 

Ett stort antal av de svenska studierna är inom matematik (18 utav 44 svenska studier). Denna 

överrepresentation av matematik kan även ses i urvalet överlag där 26 av de studerade artiklarna 

lyfter matematik som ett av sina beforskade områden. Det stora intresset av matematik inom 

variationsteorin överlag kan kanske kopplas samman med att learning studies som följer den i 

bakgrunden beskrivna modellen utför test för att mäta om kunskap har uppnåtts och vilka som 

är de kritiska momenten vid inlärning. Detta kan tänkas vara lättare i matematik och ämnen av 

naturvetenskaplig bas (som i sig ofta baserar sig på matematik). Det är även en naturlig följd 

av att learning studies har utvecklats i Asien och till stor del studerat varför Kina med flera 

länder i Asien tycks ge större kunskapsbehållning i sina lektioner än västerländska 

motsvarigheter. Detta skulle även kunna beskriva varför den stora andelen av de studerade 

artiklarna just berör naturvetenskapliga ämnen och matematik (34 stycken). En annan 

förklaring till det stora intresset för matematik inom svensk forskning inom variationsteori kan 

ligga i matematiklyftet. 

 

”Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. 

Fortbildningen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Syftet är att 

stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. 

Fortbildningen sker genom kollegialt lärande” (Skolverket 2015). 

     

Då learning studies är en form av kollegialt lärande lett av forskare kan det tänkas att 

matematiklyftet har bidragit till att många variationsteoretiska learning studies eller andra 

lektionsstudier har gjorts. Den tidigare forskningen visar även en överrepresentation av 

matematiska studier. Av de åtta avhandlingar som berör variationsteori och är skrivna på 
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svenska är fem av dem relaterade till matematik. Marton (2014) och Marton & Booth (2000) 

nämner även ett stort antal studier på matematik och naturvenskapsområdet.  

Utöver matematik och naturvetenskap finns många studier på teknik och programmering 

men även språk har flertalet studier. Det som nästan helt saknas är studier som antingen 

applicerar variationsteorin på rent praktiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. I 

bakgrundsmaterialet nämns Konsten att lära barn estetik. En utvecklingspedagogisk studie av 

barns kunnande inom musik, poesi och dans (Pramling et al. 2008) och Aktör och struktur i 

historieundervisning - Om utveckling av elevers historiska resonerande (Lilliestam 2013). I 

studiens insamlade material finns Learning "about" and "from" Religion: Phenomenography, 

the Variation Theory of Learning and Religious Education in Finland and the UK (Hella & 

Wright 2009), The application of games in teaching and learning volleyball in physical 

education lessons (Cruz 2008) och Learning effectiveness of discussion-based crisis 

management exercises (Borell & Eriksson 2013). Till dessa ovan nämnda tillkommer ett antal 

studier om ledarskap, professionalism och religion presenterade vid EARLI (2014). Då de flesta 

artiklar som hittades i sökningen mellan 2005-2015 inte innehöll varken fokus på 

samhällsvetenskap, humaniora, praktiska och estetiska områden eller ledarskap, men ett antal 

övriga källor gjorde det, kan det misstänkas att variationsteorin är i en breddningsfas i nuläget 

och att allt fler områden är på väg att täckas in 

 

4.3 Åldersinriktning, beforskad grupp 

Variationsteorin har främst använts för att studera lärandesituationer inom gränsen för de 

traditionella lärandeinstitutionerna (förskola, grundskola, gymnasium och universitet.). Inga av 

studiens undersökta artiklar fokuserar till exempel på lärande i arbetslivet. Den närmaste 

studien skulle kunna vara Borell, Eriksson (2013) som diskuterar hur variationsteorin kan 

användas i krishantering. Några fler studier med sådan inriktning nämns dock under EARLI 

(2014). Det finns dock inget inom variationsteorin som säger att den inte är lika appliceringsbar 

inom andra områden än de traditionella lärandeinstitutionerna. Lo (2014) nämner att 

variationsteorin är appliceringsbar på ett bredare perspektiv av lärande. Att studier i första hand 

har utförts på traditionella lärandeinstitutioner kan delvis bero på variationsteorin är en relativt 

ung forskningsspecialisering och att det finns ett fåtal aktiva forskare som har stått för den 

största delen av den variationsteoretiska forskningen och de har varit specialiserade just inom 

de traditionella lärandeinstitutionerna. En annan förklaring kan även ligga i variationsteorins 

starka koppling till learning studies. Learning studies som modell förutsätter både att det finns 

lärare och elever/studenter och detta gör att studier på rena skolmiljöer är lättare än till exempel 

arbetsplatser. Det finns som följd en viss naturlighet i att studera just skolmiljöer men det är 

möjligt att applicera teorin i ett bredare perspektiv. Denna forskningsöversikt finner ytterst få 

källor i materialet inriktar sig på lärandesubjekt med speciella behov. Holmqvist (2009) studerar 

hur barn med autism lär sig och applicerar variationsteori för att få djupare förståselse av detta 

och Björklund (2012) studerar hur barn i förskoleålder med speciella behov lär sig matematisk 

förståelse. Variationsteorin skulle kunna erbjuda en djupare förståelse av lärande även hos 

andra lärandesubjekt med speciella behov både unga som gamla. Att avgöra vilka kritiska 

läromoment och kritiska aspekter som ger ökat lärande kan tyckas vara ännu mer relevant i de 

fall där det finns ytterligare faktorer som kan problematisera lärande. Här finns som följd en 
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brist i applicering av variationsteori. Denna brist skulle kunna avhjälpas med fler studier inom 

variationsteori inriktade på just speciella grupper.  

 

4.4 Lektionsanalys 

En stor representation av artiklarna och avhandlingarna i studien behandlar eller applicerar 

någon form av lektionsanalys. Den vanligaste formen är learning studies. Att detta är den 

vanligaste formen är inte förvånande då learning studies har växt fram som den främsta 

metoden för lektionsanalys inom variationsteoretisk forskning. Det skall dock påpekas att hur 

en learning study ser ut i praktiken kan variera en hel del. Att videoinspela de undersökta 

lärotillfällena är det absolut vanligaste formen av dokumentation av lärotillfällena. Det är även 

vanligast att göra någon form av förtest och eftertest på eleverna för att avgöra hur stort 

kunskapstillägget har varit vid olika metoder och där olika aspekter och moment har legat som 

fokus. Det kan dock variera relativt mycket hur insamlad data hanteras då vissa studier 

fokuserar på en mer kvantitativ mätning av testresultaten och andra inriktar sig mer på 

kvalitativa intervjuer (metodkombination är vanligt). Det är också kraftigt varierande om man 

använder sig av flera lärare som gör test vid flertalet tillfällen och om man använder sig av 

metoden att låta lärarna i grupp utarbeta lektionerna i upprepade cykler där diskussion förs 

mellan lärarna efter varje lärotillfälle. 

    Andra former av lektionsanalyser som har funnits representerade i materialet är bland annat 

lesson studies som i Cruz (2008) och Tan (2014) samt kvalitativa kategoriseringar som i till 

exempel Gustavsson och Pramling (2014). Det tycks finnas stark evidens för att learning study 

metoden fungerar för att öka lärandet då flertalet av artiklarna som har baserat sig på learning 

studies tycks uppvisa en högre nivå av lärande då kritiska drag har uppmärksammats. Marton 

(2014) tryckte även på styrkan av learning studies och att de har en stark evidens.  

 

4.5 Brist på kritik mot variationsteorin 

I det insamlade materialet finns väldigt få studier som är kritiska till variationsteorin och de 

gånger kritik fälls handlar det om hur teorin kan utvecklas och eventuellt fylla i eventuella 

luckor. Ett fall av det är Lam (2013) som introducerar en problematik med generalisering inom 

variationsteori och öppnar upp till diskussion om denna problematik kan avhjälpas. Skolverket 

(2013) påpekar dock att kritik har funnits mot learning studies då metoden kräver en mycket 

tydlig strukturering av lektionerna och som följd kan hämma lärarnas improvisationsförmåga.  

Svenssons (Svensson 2013) kan dock delvis sägas tackla denna kritik genom att argumentera 

för en breddning av variationsteori. Ett så litet antal kritiska texter skall antagligen inte tolkas 

som att det inte finns kritik mot variationsteorin. 

    Variationsteorin är främst en forskningsspecialisering som applicerar fenomenografiska 

grundtankar och det är därför mycket troligt att den kritik som kan fällas mot variationsteorin 

främst har skrivits som kritik mot fenomenografisk teori. Viktigt att notera i sammanhanget är 

att den variationsteoretiska forskningsspecialiseringen har vuxit fram som ett svar på kritik mot 

fenomenografin där den sistnämnda har uppfattas som allt för svår att applicera i praktiska 

situationer. Variationsteorin är följaktligen redan ett svar på kritik som har fällts mot 

fenomenografin, detta betyder självklart inte att det inte finns stora möjligheter till utveckling 
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av forskningsspecialiseringen men det kan delvis förklara bristen på kritiska artiklar som har 

hittas inom ramen för forskningsöversikten.  

 

4.6 Teoriutveckling och teorikombination 

De undersökta artiklarna och bakgrundsmaterialet är till största del applicering av 

variationsteoretiska teorier och det är relativt få artiklar som försöker att bidra till 

teoriutveckling. Flertalet av studierna i det insamlade materialet använder sig av variationsteori 

och sammanfogar det med annan teoribas. Eckerdal (2015) visar på att praktisk 

färdighetsträning och förståelse av ett givet koncept hänger samman och kan relateras till 

samma dimensioner av variation. Denna slutsats kan vara avgörande för studier som fokuserar 

mer på praktiska ämnesområden, något som har visat sig finnas dåligt representerade i 

materialet.  

    Baillie, Bowden, Meyer (2012) skapar grunderna för ett nytt teoretiskt ramverk som med 

variationsteori och threshold concepts öppnar upp ökade möjligheter för akademiker att 

utveckla universitetens kursplaner och ta itu med oförutsedda situationer relaterade till deras 

sociala, professionella och privata liv.  Dahlins studie (Dahlin 2007) som lyfter in bland annat 

den dolda läroplanen visar att det finns en vinst i att lyfta in en implicit dimension i 

variationsteoretiska studier. Detta är något som inte har uppmärksammats i några andra studier 

i materialet. Även om det självklart är svårare att studera implicita dimensioner i lärande kan 

det ändå tyckas finnas en brist i variationsteorin då det kan tyckas vara troligt att många av de 

moment som leder till lärande är just dolda. Nilsson (2014) lyfter även en annan problematik 

med lärande, nämligen de situationer då elever har svårt att lära sig det givna ämnesinnehållet 

(lärandeobjektet). Nilsson visar på att det är viktigt att använda metaforer för att beskriva det 

givna fenomenet men också samtidigt att det krävs reflektion över de använda metaforerna för 

att inte skapa förvirring hos lärandesubjekten.  

    Svensson (2013) är den forskare som tydligast utvecklar variationsteorin (men var dock inte 

representerad bland de sökta artiklarna) genom att lyfta in språkteorier, kontextuell analys och 

koppla samman dem med fenomenografin och variationsteorin jobbar Svensson för en bredare 

och djupare läroteori. Som konferensen EARLI (2014) har visat finns det ett antal områden som 

saknades bland artiklarna som har börjat få belysning. Att bredda forskningsfältet som 

variationsteorin appliceras på ger troligen även ökade möjligheter för teoriutveckling då nya 

ännu inte studerade parametrar lyfts in. Den främsta teoriutvecklingen sker dock vid de 

universitet där variationsteorin varit starkt befäst och då främst Göteborgs Universitet (med den 

forskningsgrupp som är aktiv inom fenomenografi och variationsteori) och Hong Kongs 

Universitet där mycket av learning studies modell har utvecklats. Det australiensiska projektet 

projektet Threshold Concepts & Variation Theory (2015) som leds av Åkerlind, använder sig 

av aktionsforskning, tvärvetenskapligt samarbete och variationsteori för att skapa en modell 

som kan hjälpa att uppnå ökad inlärning i relation till koncept som eleverna har svårighet att 

förstå. Detta projekt är ett exempel på att teoriutveckling sker aktivt på andra platser än 

Göteborgs Universitet och Universitet i Hong Kong.   
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4.7 Empirisk forskning relaterad till variationsteori 

Variationsteorin är främst ett empiriskt forskningsfält som vuxit fram som svar på kritik mot 

fenomenografins brist på empirisk koppling. Detta har dock utvecklats och det finns nu 

skillnader mellan fenomenografi och variationsteori där variationsteorin har utvecklat delar av 

fenomenografin. De flesta studier som använder sig av variationsteori är lärandestudier i form 

av learning studies men det finns även ett stort antal studier som använder sig av en förening 

mellan variationsteorins sökande efter variationer och kopplar samman detta med 

fenomenografins sökande efter individers kvalitativa och hierarkiskt indelningsbara 

uppfattningar. Holmqvist med flera visar även på hur variationsteorin kan användas på ett stort 

antal olika områden och då inte bara i direkt applicering i form av learning studies. 

Variationsteorin kan även användas som tolkningsteori som i fallet av (Holmqvist 2004) där 

variationsteorin öppnar upp för ökad förståelse om hur individer med autism lär sig.   

   Även om det i utförandet av de studerade artiklarna finns tydliga återkommande mönster som 

till exempel den frekventa återkomsten av learning studies så visar även denna studie att det 

finns vinster i att lyfta in variationsteorin i andra sammanhang. Variationsteorin är ett relativt 

ungt område och det finns stora möjligheter att utveckla nya empiriska modeller med hjälp av 

att lyfta in andra teorier, men det finns även en stor möjlighet att använda sig av den redan 

etablerade variationsteorin för att analysera ett brett spektrum av lärandesituationer, både inom 

traditionella lärandeinstitutioner och i övriga livssituationer. Denna studie finner att det finns 

en empirisk relevans i att fortsätta att applicera variationsteorin i form av learning studies. Det 

finns empiriska bevis på att lärandet i många fall ökar när de kritiska dragen i studieobjektet är 

välanalyserade, samt när lärandesubjektet får möjlighet att uppleva välgenomtänkta 

variationsmönster. Då learning studies kan appliceras både i och utanför en skolkontext är 

antalet potentiella situationer och lärandeobjekt som kan studeras med variationsteorin praktiskt 

tagit obegränsat, till detta kommer faktumet att varje lärandeobjekt även utvecklas med tiden, 

vilket medför att upprepningar av learning studies inte bara är bra utan snarare nödvändiga för 

att den ökade lärandepotentialen skall behållas.   

 

4.8 Kunskapsluckor och icke undersökta områden 

Flertalet områden har i studien helt eller nästan helt saknat representation. Att antalet studier på 

vuxna utanför skolan är låg förvånar inte då många av studierna just är learning studies och 

denna modell är framväxt som metod i en skolkontext. Det finns dock inget i sig som förhindrar 

att en learning study modell appliceras i analys av lärande i arbetsmiljö eller på andra sätt 

relaterat till arbetslivspedagogiska frågeställningar. Det har uppmärksammats genom EARLI 

(2014) att flera studier utförs som berör arbetslivet men dessa är dock i kraftig minoritet. 

Variationsteoretiska studier inom samhällsvetenskapliga ämnen saknas inte helt i materialet 

men det finns även här påtagligt färre studier utförda än på till exempel matematik och 

naturvetenskap.  

    Endast två artiklar i materialet diskuterar hur variationsteorin kan användas vid inlärning till 

individer med speciella behov och i de fallen gäller det barn med autism och i andra fallet 

förskolebarn med speciella behov. Studien har funnit att det helt verkar saknas studier på äldre 

kopplat till variationsteori oavsett område och det verkar också saknas diskussion om detta 

område. Detta skulle kunna bero på att de aktiva forskarna inom variationsteori är relativt få 
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och ingen har ännu haft ett intresse av detta, att ingen ännu sett någon nytta med studier på äldre 

inom variationsteorin eller att det inte är ett område som är lätt att undersöka med 

variationsteori. Den implicita dimensionen i form av den dolda läroplanen diskuteras i ett fall 

men de allra flesta variationsteoretiska studier har en explicit inställning till lärande där det går 

att uppmärksamma och mäta vad som leder till lärande. Detta är inte en brist i sig men det skulle 

finnas en vinst i att lyfta in mer dolda processer i diskussionerna om lärande inom 

variationsteoretisk forskning. Att lyfta in andra forskningsperspektiv (sociokulturellt 

perspektiv, diskursanalys, kognitiva teorier, med flera) och koppla dem till variationsteorin 

skulle kunna öppna upp för en mer nyanserad och djupgående analys av lärande. 

 

5 Sammanfattning 
Denna studie har funnit att det variationsteoretiska fältet främst gestaltas av learning studies 

och att studierna främst är inriktade på barn och unga vuxna som är en del av traditionella 

lärandeinstanserna (förskola, grundskola, gymnasium, universitet). Studier på vuxna utanför 

universitetsvärlden saknas helt och lika så finns det ytterst få studier som använder sig av 

variationsteorin för att uppnå ökad förståelse av lärande i relation till individer med speciella 

behov. Studierna som har utförts är i stor utsträckning relaterade till en svensk kontext men 

även ett stort antal studier har utförts i Kina och då främst Hong Kong. De ämnen som har 

studerats är främst matematik, naturvetenskap, teknik och språk och det finns en kraftig brist i 

studier som innefattar mer praktiska, estetiska och samhällsorienterade ämnen. De artiklar som 

finns presenterade är främst applicerad variationsteori men ett fåtal artiklar utvecklar 

variationsteorin. Det saknas dock nästan helt kritiska texter som kritiserar teorin. Detta är 

troligen en följd av att variationsteori främst är en teoretisk utveckling av fenomenografi och 

att eventuella kritiska artiklar torde rikta sig mot just fenomenografin och inte mot 

variationsteorin. Studien visar även att det finns stora möjligheter till utveckling av 

variationsteoretisk teori genom att lyfta in andra teorier och begrepp men att detta ännu inte har 

skett i en stor omfattning inom fältet. Den mest djupgående teoriutvecklingsförslaget är en 

sammanförsel av fenomenografin, variationsteori och kontextuell analys. 

 

6 Förslag till vidare studier 
Forskningsöversikten har uppdagat att det finns många områden som belyses med 

variationsteoretiska glasögon. Trots detta kan man se tydliga mönster i vilka områden som 

prioriteras. Detta kan förklaras med flertalet olika förklaringsmodeller men oavsett 

förklaringarna finns det ett stort antal områden som tycks mer eller mindre outforskade. Det 

kommer alltid att finnas ett behov av att undersöka vilka kritiska aspekter och moment som 

leder till effektivt lärande inom ett givet ämnesområde och därför kan det inte ses som en 

nackdel att så många studier har gjorts inom likartade ämnesområden. Det skulle dock kunna 

finnas stora vinster av att bredda området som variationsteorin har applicerats inom, genom att 

ta steget utanför de traditionella lärandeinstanserna. Vi rör oss allt mer mot ett livslångt lärande 

där vi förväntas lära oss mycket nytt under hela vårt arbetsföra liv. Till detta tillkommer även 

att de individer som kan anses vara del av Den tredje åldern (Thelin 2009) kommer att bli allt 

fler och deras lärande är ett allt mer relevant forskningsområde. Variationsteorin kan även 
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erbjuda möjligheter att utveckla teorier och lärometoder som kan hjälpa individer med speciella 

behov. Ett exempel på ett sådant område som helt verkar sakna belysning inom variationsteorin 

är hur äldre med minnesproblematik lär och hur eventuella kritiska moment och aspekter skulle 

kunna erbjuda ökad inlärning för dessa.  
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Think Are Most Important in an 

Introductory Course. Canadian Journal 

Of Science, Mathematics & 

Technology Education, 15(2), 171-185. 

doi:10.1080/14926156.2015.1035463 

A42 Applicering av 

variationsteori.  

Matematik. 

Lärare på universitet. 

USA. 

Cruz, A. (2008). The application of 

games in teaching and learning 

volleyball in physical education 

lessons. Pacific-Asian Education 

Journal, 20(2), 76 

A79 Applicering av 

variationsteori. 

Spel och lek inom 

vollyboll/Gymnastik. 

Barn 13 – 14. 

Lesson study. 

Kina, Hong Kong. 

Dahlin, B. (2007). Enriching the 

Theoretical Horizons of 

Phenomenography, Variation Theory 

and Learning Studies. Scandinavian 

Journal Of Educational Research, 

51(4), 327-346. 

doi:10.1080/00313830701485437 

A10 Utvecklar 

variationsteorin. 

Lyfter in James 

Peirces semiotiska 

triangel, Niklas 

Luhmanns skillnader 

mellan 

primära och 

sekundära 

distinktioner, 

Margaret Bodens 

konceptuella 

utrymmen och den 

dolda läroplanen. 

Semiotiska triangeln. 

Primära och sekundära 

distinktioner.  

Konceptuella utrymmen. 

Den dolda läroplanen. 

Teoretisk. 

Sverige. 

Davies, P., & Dunnill, R. (2008). 

"Learning Study" as a Model of 

Collaborative Practice in Initial 

A71 Redogör och 

argumenterar för 

Lärarutbildning. 

Studenter. 

Lärandestudie. 
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Teacher Education. Journal Of 

Education For Teaching: International 

Research And Pedagogy, 34(1), 3-16. 

lärande studies som 

metod.  

Storbritannien.  

Eckerdal, A. (2015). Relating theory 

and practice in laboratory work: a 

variation theoretical study. Studies In 

Higher Education, 40(5), 867-880. 

doi:10.1080/03075079.2013.857652 

A1 Applicerar 

variationsteorin och 

föreslår en analytisk 

modell av hur 

dimensioner av 

variation påverkar 

konceptuell och 

praktisk inlärning. 

Programmering. 

Studenter. 

Sverige (första 

delstudien) 

Andra studien: 

USA 

Storbritannien 

Sverige 

Emanuelsson, J., & Sahlström, F. 

(2008). The Price of Participation: 

Teacher control versus student 

participation in classroom interaction. 

Scandinavian Journal Of Educational 

Research, 52(2), 205-223. 

doi:10.1080/00313830801915853 

A57 Konversations 

analys och 

variationsteori 

appliceras för att ge 

förståelse I vilken 

grad lärarkontroll 

påverkar lärandet.  

Matematik. 

Ålder ej angivet men 

antas av exemplen vara 

Gymnasium eller 

Universitet.  

Sverige. 

USA. 

Fraser, D. M., Pillay, R., Tjatindi, L., & 

Case, J. M. (2007). Enhancing the 

Learning of Fluid Mechanics Using 

Computer Simulations. Journal Of 

Engineering Education, 96(4), 381 

A76 Otillräcklig data Finns ej att ladda ner. 

Fjärrlån. Endast abstract 

sparat. 

Ingenjörsvetenskap. 

Studenter. 

Lektionsstudie. 

Sydafrika. 

Fraser, D., Allison, S., Coombes, H., 

Case, J., & Linder, C. (2006). Using 

Variation to Enhance Learning in 

Engineering. International Journal Of 

Engineering Education, 22(1), 102 

A29 Applicering av 

variationsteori. 

Ingenjörsvetenskap/Kemi. 

Studenter. 

Datoriserat lärande. 

Sverige. 

Sydafrika. 

Fukawa-Connelly, T., & Newton, C. 

(2014). Analyzing the teaching of 

advanced mathematics courses via the 

enacted example space. Educational 

Studies In Mathematics, 87(3), 323-

349. doi:10.1007/s10649-014-9554-2 

A25 Applicering av 

variationsteori. 

Matematik, Algebra. 

Student. 

USA. 

Guo, J., Pang, M., Yang, L., & Ding, 

Y. (2012). Learning from Comparing 

Multiple Examples: On the Dilemma of 

'Similar' or 'Different'. Educational 

Psychology Review, 24(2), 251-269. 

doi:10.1007/s10648-012-9192-0 

A27 Redogör för 

varationsteorin. 

Teoretisk. 

Redogörande. 

Kina. 

USA. 

Guo, J., Yang, L., & Ding, Y. (2014). 

Effects of example variability and prior 

knowledge in how students learn to 

solve equations. European Journal Of 

A68 Applicering av 

variationsteori. 

Matematik. 

Barn 12-16. 

Pre och post-test 
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Psychology Of Education - EJPE 

(Springer Science & Business Media 

B.V.), 29(1), 21-42. 

doi:10.1007/s10212-013-0185-2 

Kina. 

USA. 

Gustavsson, L., & Pramling, N. (2014). 

The educational nature of different 

ways teachers communicate with 

children about natural phenomena. 

International Journal Of Early Years 

Education, 22(1), 59. 

doi:10.1080/09669760.2013.809656 

A53 Applicering av 

variationsteori. 

Att lära om naturliga 

fenomen. 

Förskola. 

Utomhusförskola. 

Sverige. 

Hella, E., & Wright, A. (2009). 

Learning "about" and "from" Religion: 

Phenomenography, the Variation 

Theory of Learning and Religious 

Education in Finland and the UK. 

British Journal Of Religious 

Education, 31(1), 53-64 

A11 Applicering av 

variationsteorin.  

Religionskunskap. 

Att lära sig ifrån och 

genom religion. 

Studenter. 

Finland.  

Storbritannien. 

Hodkinson, P. (2005). Learning as 

cultural and relational: moving past 

some troubling dualisms. Cambridge 

Journal Of Education, 35(1), 107. 

doi:10.1080/0305764042000332524 

A62 Diskuterar lärande i 

ett bredare 

perspektiv och 

omnämner endast 

variationsteori i 

korthet.  

Abstract som presenteras 

är hela inledningen.  

Diskussion om lärande. 

Omnämner 

Variationsteori. 

Teoretisk. 

Storbritannien. 

Holmqvist Olander, M., & Nyberg, E. 

(2014). Learning Study Guided by 

Variation Theory: Exemplified by 

Children Learning to Halve and Double 

Whole Numbers. Journal Of Research 

In Childhood Education, 28(2), 238-

260 

A5 Applicerar 

variationsteorin. 

 

Matematik. 

Barn 6-7 år. 

Learning study. 

Sverige. 

 

Holmqvist, M. (2011). Teachers' 

Learning in a Learning Study. 

Instructional Science: An International 

Journal Of The Learning Sciences, 

39(4), 497-511. 

A60 Applicering av 

variationsteori men 

fokus på lärarnas 

lärande.  

Engelska som andraspråk. 

Barn 9 – 11. 

Lärarfokus på lärande. 

Learning study. 

Sverige. 

Holmqvist, M. E. (2009). Structured 

flexibility: six case studies of how 

children with diagnosed autism develop 

independency in daily living activities. 

Scandinavian Journal Of Disability 

Research, 11(3), 175. 

doi:10.1080/15017410902753862 

A44 Applicering av 

variationsteori.  

Autism. 

Barn 7 – 15 med Autism. 

Sverige. 

Holmqvist, M., & Tullgren, C. (2009). 

Pre-School Children Discerning 

A64 Applicering av 

variationsteori.  

Förståelse av nummer 

och bokstäver. 
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Numbers and Letters. Forum On Public 

Policy Online, 2009(1), 

Förskola 4 – 6 år. 

Sverige. 

Holmqvist, M., Gustavsson, L., & 

Wernberg, A. (2007). Generative 

learning: learning beyond the learning 

situation. Educational Action Research, 

15(2), 181-208. 

doi:10.1080/09650790701314684 

A73 Applicering av 

variationsteori. 

Redogör för 

variationsteori och 

lärandestudier. 

Engelska som andraspråk. 

Svenska som förstaspråk. 

Matematik. 

Barn 10 – 11. 

Learning study. 

Sverige. 

Hsu, C., & Wang, T. (2014). 

Enhancing Concept Comprehension in 

a Web-Based Course Using a 

Framework Integrating the Learning 

Cycle with Variation Theory. Asia 

Pacific Education Review, 15(2), 211-

222. 

A3 Applicerar 

variationsteorin.  

E-learning. 

Barn 10-11år. 

Datorbaserad inlärning. 

Kina, Taiwan. 

Ingerman, Å., Linder, C., & Marshall, 

D. (2009). The learners’ experience of 

variation: following students’ threads 

of learning physics in computer 

simulation sessions. Instructional 

Science, 37(3), 273. 

doi:10.1007/s11251-007-9044-3 

A19 Applicering av 

variationsteorin. 

Fysik. 

Studenter. 

Datorbaserat lärande. 

Sverige. 

Sydafrika. 

Kelly, R. M. (2014). Using Variation 

Theory with Metacognitive Monitoring 

to Develop Insights into How Students 

Learn from Molecular Visualizations. 

Journal Of Chemical Education, 91(8), 

1152-1161. 

A2 Applicerar 

variationsteorin. 

Kemi. 

Gymnasium. 

Datorbaserad inlärning.  

USA. 

Kobayashi, S., Grout, B. W., & Rump, 

C. Ø. (2015). Opportunities to learn 

scientific thinking in joint doctoral 

supervision. Innovations In Education 

& Teaching International, 52(1), 41-51. 

doi:10.1080/14703297.2014.981837 

A17 Applicerar 

variationsteorin 

tillsammans med 

Individuell 

konstruktivism, 

sociokulturellt 

perspektiv och 

positionerings teori.  

Doktorand handledning, 

Doktorander. 

Danmark. 

Kullberg, A., Runesson, U., & 

Mårtensson, P. (2014). DIFFERENT 

POSSIBILITIES TO LEARN FROM 

THE SAME TASK. Pna, 8(4), 139-150 

A67 Applicering av 

variationsteori. 

Matematik. 

Barn 8 – 9. 

Learning study. 

Sverige. 

Lam, H. C. (2013). On Generalization 

and Variation Theory. Scandinavian 

Journal Of Educational Research, 

57(4), 343-356. 

doi:10.1080/00313831.2012.656277 

A6 Kritiserar 

Variationsteorin. 

Introducerar en 

generaliserings 

problematik, öppnar 

Klassrumsinlärning. 

Språkinlärning. 

Kritik mot delar av 

variationsteorin 

Teoretisk. 

Kina, Hong Kong. 
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upp för utveckling 

av variationsteorin. 

Lam, H. C. (2014). Elaborating the 

Concepts of Part and Whole in 

Variation Theory: The Case of 

Learning Chinese Characters. 

Scandinavian Journal Of Educational 

Research, 58(3), 337-360. 

A4 Applicerar 

variationsteorin. 

Språkinlärning Kinesiska. 

Barn 4-7 år. 

Kina, Hong Kong. 

Lam, H., & Tsui, B. (2013). Drawing 

on the variation theory to enhance 

students' learning of Chinese 

characters. Instructional Science, 41(5), 

955. doi:10.1007/s11251-013-9264-7 

A12 Applicering av 

variationsteorin.  

Språkinlärning, Kinesiska. 

Grundskola. 

Learning study. 

Kina, Hong Kong. 

Larsson, J., & Holmström, I. (2007). 

Phenomenographic or 

phenomenological analysis: does it 

matter? Examples from a study on 

anaesthesiologists' work. International 

Journal Of Qualitative Studies On 

Health & Well-Being, 2(1), 55-64. 

doi:10.1080/17482620601068105 

A85 Fenomenografi men 

osäkert om texten 

har koppling till 

variationsteori.  

Finns ej att ladda ner. 

Fjärrlån. Endast abstract 

sparat 

Medicin. 

Sverige. 

Liff, R., & Rovio-Johansson, A. 

(2014). Students' understanding of 

theory in undergraduate education. 

Teaching In Higher Education, 19(4), 

419-431. 

doi:10.1080/13562517.2014.880678 

A13 Applicering av 

variationsteori.  

Teoriförståelse. 

Autentiska 

ledarskapssituationer.  

Studenter. 

Sverige. 

 

Ljung-Djärf, A., Magnusson, A., & 

Peterson, S. (2014). From Doing to 

Learning: Changed focus during a pre-

school learning study project on 

organic decomposition. International 

Journal Of Science Education, 36(4), 

659-676. 

doi:10.1080/09500693.2013.822604 

A80 Applicering av 

variationsteori. 

Grundläggande 

forskningsförståelse. 

Förskola. 

Learning study. 

Sverige. 

Markless, S. (2009). A New 

Conception of Information Literacy for 

the Digital Learning Evironment in 

Higher Education. Nordic Journal Of 

Information Literacy In Higher 

Education, 1(1), 25-40 

A47 Applicerar 

variationsteori, 

lyfter in hur Web 

2.0 och studenters 

reflektion påverkar 

deras kritiska 

förståelse av 

information.  

Informationskompetens. 

Förståelse. 

Studenter. 

E-Lärande. 

Storbritannien. 

Marton, F., Wen, Q., & Wong, K. C. 

(2005). 'Read a Hundred Times and the 

Meaning Will Appear...' Changes in 

A41 Applicering och 

redogörelse för 

variationsteorin.  

Memoriseringsförmåga. 

Kinesiska. 

Studenter. 
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Chinese University Students' Views of 

the Temporal Structure of Learning. 

Higher Education, (3). 291 

Nivåer av lärande. 

Kina. 

Sverige 

Maybee, C., Bruce, C. S., Lupton, M., 

& Rebmann, K. (2013). Learning to 

use information: Informed learning in 

the undergraduate classroom. Library 

And Information Science Research, 

35200-206. 

doi:10.1016/j.lisr.2013.04.002 

A43 Applicering av 

variationsteori. 

Kurs i skrivande. 

Informationsanvändande. 

Studenter 18 – 22. 

Lektionsdesign. 

Australien. 

USA. 

 

Mei-yi, C., & Chi-ming, H. (2009). A 

Study on Applying the Variation 

Theory to Chinese Communicative 

Writing. Asian Social Science, (10) 

A37 Applicering av 

variationsteori. 

Kinesiskt kommunikativt 

skrivande. 

Barn 10 – 11. 

Learning study. 

Kina, Hongkong. 

Nilsson, P. (2014). When Teaching 

Makes a Difference: Developing 

science teachers’ pedagogical content 

knowledge through learning study. 

International Journal Of Science 

Education, 36(11), 1794-1814. 

doi:10.1080/09500693.2013.879621 

A77 Forskningslärares 

kunskap om det 

pedagogiska 

innehållet 

”pedagogical 

content knowledge” 

(PCK) studeras med 

applicering av 

variationsteori. 

Naturvetenskap.  

Barn 14 – 15. 

Lärarfokus. 

Learning study. 

Sverige. 

 

Olander, M. H., & Ljung-Djarf, A. 

(2012). USING LEARNING STUDY 

AS IN-SERVICE TRAINING FOR 

PRESCHOOL TEACHERS. Advances 

In Early Education & Day Care, 1691. 

doi:10.1108/S0270-

4021(2012)0000016007 

A75 Diskussion om 

lärandestudie som 

metod och hur den 

och variationsteorin 

samverkar. Fokus på 

lärandestudier som 

metod.  

Matematik. 

Förskola 2 – 6 år. 

Learning study. 

Sverige. 

Oliver, M., & Trigwell, K. (2005). Can 

"Blended Learning" Be Redeemed?. E-

Learning, 2(1), 17-26. 

A83 Kritik mot “blended 

learning”, 

argumenterar för 

att variationsteorin 

kan avhjälpa delar 

av blended 

learnings 

problematik.  

Blended learning. 

Teoretisk. 

Storbritannien. 

Olteanu, C., & Holmqvist, M. (2012). 

Differences in success in solving 

second-degree equations due to 

differences in classroom instruction. 

International Journal Of Mathematical 

Education In Science & Technology, 

A46 Applicering av 

variationsteori. 

Matematik. 

Andragradsekvationer.  

Gymnasie. 

Learning study. 

Sverige. 
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43(5), 575-587. 

doi:10.1080/0020739X.2011.622807 

Olteanu, C., & Olteanu, L. (2012). 

Improvement of Effective 

Communication--The Case of 

Subtraction. International Journal Of 

Science And Mathematics Education, 

10(4), 803-826. 

A55 Applicering av 

variationsteori.  

Matematik. 

Barn 7 – 11. 

Learning study. 

Sverige . 

Olteanu, C., & Olteanu, L. (2013). 

Enhancing mathematics 

communication using critical aspects 

and dimensions of variation. 

International Journal Of Mathematical 

Education In Science & Technology, 

44(4), 513-522. 

doi:10.1080/0020739X.2012.742153 

A14 Applicering av 

variationsteori. 

Matematik. 

Studenter.  

Lärare.  

Lektionsupplägg. 

Förskola – Grundskola. 

Sverige. 

Olteanu, L. (2014). Effective 

communication, critical aspects and 

compositionality in algebra. 

International Journal Of Mathematical 

Education In Science & Technology, 

45(7), 1021-1033. 

doi:10.1080/0020739X.2014.902132 

A26 Applicering av 

variationsteori.  

Matematik/Algebra. 

Förskola. 

Grundskola. 

Learning study. 

Sverige. 

Olteanu, L. (2015). Construction of 

tasks in order to develop and promote 

classroom communication in 

mathematics. International Journal Of 

Mathematical Education In Science & 

Technology, 46(2), 250-263. 

doi:10.1080/0020739X.2014.956824 

A72 Applicering av 

variationsteori och 

diskussion om 

kommunikation.  

Matematik. 

Barn 7 -16. 

Grundskola. 

Learning study. 

Sverige. 

Pang, M. F., & Ling, L. M. (2012). 

Learning Study: Helping Teachers to 

Use Theory, Develop Professionally, 

and Produce New Knowledge to Be 

Shared. Instructional Science: An 

International Journal Of The Learning 

Sciences, 40(3), 589-606 

A18 Applicering av 

variationsteorin. 

Matematik. 

Kemi. 

Grundskola/Matematik. 

Gymnasium/Kemi. 

Learning study. 

Kina, Hongkong. 

 

Pang, M. F., & Marton, F. (2013). 

Interaction between the 

Learners&apos; Initial Grasp of the 

Object of Learning and the Learning 

Resource Afforded. Instructional 

Science: An International Journal Of 

The Learning Sciences, 41(6), 1065-

1082 

A28 Applicering och 

redogörelse av 

variationsteorin.  

Ekonomi. 

Språkinlärning. 

Barn 16-18. 

Learning Study. 

Kina, Hong Kong. 

Sverige. 

Pang, M. F., Linder, C., & Fraser, D. 

(2006). Beyond Lesson Studies and 

A49 Applicering av 

variationsteori. 

Nyckelord saknas i 

anknytning till abstract. 
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Design Experiments – Using 

Theoretical Tools in Practice and 

Finding Out How They Work. 

International Review Of Economics 

Education, 528-45. doi:10.1016/S1477-

3880(15)30126-2 

 

Grundförståelse av 

ekonomi. 

Barn 8 – 9. 

Learning study. 

Kina, Hong Kong. 

Rovio-Johansson, A., & Lumsden, M. 

(2012). Collaborative production of 

pedagogical knowledge: enhancing 

students' learning. Journal Of Applied 

Research In Higher Education, 4(1), 

72. doi:10.1108/17581181211230694 

A59 Applicering av 

variationsteori.  

Ekonomi/Business 

studies. 

Studenter. 

Learning study. 

Sverige. 

Rundgren, C., & Tibell, L. (2010). 

CRITICAL FEATURES OF 

VISUALIZATIONS OF TRANSPORT 

THROUGH THE CELL 

MEMBRANE—AN EMPIRICAL 

STUDY OF UPPER SECONDARY 

AND TERTIARY STUDENTS’ 

MEANING-MAKING OF A STILL 

IMAGE AND AN ANIMATION. 

International Journal Of Science & 

Mathematics Education, 8(2), 223. 

doi:10.1007/s10763-009-9171-1 

A52 Hur kan 

visualisering och 

animationer öka 

lärande analyseras 

genom applicering 

av variationsteori.   

Kemi. 

Gymnasie. 

Studenter. 

Sverige (Studien utförd). 

Runesson, U. (2005). Beyond discourse 

and interaction. Variation: a critical 

aspect for teaching and learning 

mathematics. Cambridge Journal Of 

Education, 35(1), 69-87. 

doi:10.1080/0305764042000332506 

A22 Redogör för 

variationsteorin och 

dess vinster inom 

matematikutlärning.  

Matematik utlärning. 

Teoretisk. 

Sverige. 

Runesson, U. (2006). What is it 

Possible to Learn? On Variation as a 

Necessary Condition for Learning. 

Scandinavian Journal Of Educational 

Research, 50(4), 397-410. 

doi:10.1080/00313830600823753 

A20 Redogör för 

variationsteorin 

Teoretisk.  

Redogörande. 

Sverige. 

Ryve, A., Larsson, M., & Nilsson, P. 

(2013). Analyzing Content and 

Participation in Classroom Discourse: 

Dimensions of Variation, Mediating 

Tools, and Conceptual Accountability. 

Scandinavian Journal Of Educational 

Research, 57(1), 101-114. 

doi:10.1080/00313831.2011.628689 

A16 Applicering av 

variationsteorin. 

Matematik. 

Lärare.  

Barn 13-14. 

Lektionsupplägg. 

Sverige. 

Ryve, A., Nilsson, P., & Mason, J. 

(2012). Establishing mathematics for 

teaching within classroom interactions 

A63 Mathematics for 

teaching (hur skall 

lärarna förstå 

Matematik utlärning. 

Lärarutbildning. 

Studenter. 
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in teacher education. Educational 

Studies In Mathematics, 81(1), 1-14. 

doi:10.1007/s10649-011-9371-9 

matematik för att 

hjälpa fram ett bra 

lärande) analyseras 

med bland annat 

variationsteori som 

bas.  

Sverige. 

Swarat, S., Light, G., Park, E. J., & 

Drane, D. (2011). A Typology of 

Undergraduate Students' Conceptions 

of Size and Scale: Identifying and 

Characterizing Conceptual Variation. 

Journal Of Research In Science 

Teaching, 48(5), 512-533. 

A21 Otillräcklig data. Finns ej att ladda ner. 

Fjärrlån. Endast abstract 

sparat. 

Ingenjörsvetenskap. 

Matematik. 

Studenter. 

USA. 

Tan, K. (2009). Variation Theory and 

the Different Ways of Experiencing 

Educational Policy. Educational 

Research For Policy And Practice, 

8(2), 95-109 

A8 Applicerar 

vartiationsteorin, 

Diskuterar 

skillnader mellan 

fenomenologi och 

variationsteori och 

vad den sistnämnda 

kan tillföra till policy 

beslut. 

Utbildningspolicy. 

Teoretisk. 

Singapore. 

Tan, Y. M. (2014). A researcher-

facilitator's reflection: Implementing a 

Singapore case of learning study. 

Teaching And Teacher Education, 

3744-54. 

doi:10.1016/j.tate.2013.09.003 

A38 Applicering av 

variationsteori, 

analys av en lärande 

studie som metod 

och applicering av 

Peter W. Hewsons 

konceptuella 

förändringar. 

Biologi 

Barn 9 – 10. 

Learning study. 

Singapore. 

Tan, Y. M. (2014). Enriching a 

collaborative teacher inquiry discourse: 

exploring teachers’ experiences of a 

theory-framed discourse in a Singapore 

case of lesson study. Educational 

Action Research, 22(3), 411-427. 

doi:10.1080/09650792.2014.880360 

A36 Applicering av 

variationsteori. 

Biologi. 

Barn 15 – 16. 

Learning study. 

Singapore. 

Thorsten, A. (2015). How teachers’ 

practice knowledge is used and 

challenged in a Learning Study using 

Variation Theory as a tool. 

International Journal For Lesson & 

Learning Studies, 4(3), 274. 

doi:10.1108/IJLLS-08-2014-0030 

A35 Applicering av 

variationsteori. 

Kreativt skrivande. 

Barn 9-10. 

Learning study. 

Sverige. 
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Thota, N., & Whitfield, R. (2010). 

Holistic approach to learning and 

teaching introductory object-oriented 

programming. Computer Science 

Education, 20(2), 103-127. 

doi:10.1080/08993408.2010.486260 

A70 Applicerar 

variationsteori, 

konstruktivism, 

tekniska 

inlärningsmetoder 

och feedback. 

Programmering. 

Objektsorienterad. 

Studenter. 

Kina. 

Thuné, M., & Eckerdal, A. (2009). 

Variation theory applied to students' 

conceptions of computer programming. 

European Journal Of Engineering 

Education, 34(4), 339-347. 

doi:10.1080/03043790902989374 

A9 Applicering av 

variationsteorin för 

att hitta 

dimensioner av 

variation. 

Fenomenologisk 

kategorisering.  

Programmering. 

Studenter. 

Sverige. 

Truuvert, T. (2014). Enhancing tutorial 

learning experiences: a programme to 

develop sessional-tutor teaching skills 

by raising awareness about learning. 

Studies In Higher Education, 39(1), 20-

33. 

doi:10.1080/03075079.2012.690731 

A81 Applicering av 

variationsteori. 

Handleding i lärande. 

Ekonomi. 

Studenter. 

Lärarfokus. 

Australien. 

Venkat, H., & Naidoo, D. (2012). 

Analyzing coherence for conceptual 

learning in a Grade 2 numeracy lesson. 

Education As Change, 16(1), 21. 

doi:10.1080/16823206.2012.691686 

A66 Systemic Functional 

Linguistics (SFL) och 

variationsteori 

appliceras och 

kombineras för att 

få ökad förståelse 

av utveckling av 

grundläggande 

räknefärdighet.  

Matematisk 

grundförståelse. 

Räknefärdighet. 

Andra klass (ålder?). 

Sydafrika. 

Vikström, A. (2008). What Is Intended, 

What Is Realized, and What Is 

Learned? Teaching and Learning 

Biology in the Primary School 

Classroom. Journal Of Science 

Teacher Education, 19(3), 211-233 

A78 Applicering av 

variationsteori. 

Biologi. 

Barn 7 – 12. 

Sverige. 

Vikström, A. (2014). What Makes the 

Difference? Teachers Explore What 

Must Be Taught and What Must Be 

Learned in Order to Understand the 

Particulate Character of Matter. 

Journal Of Science Teacher Education, 

25(6), 709-727. 

A23 Applicering av 

variationteori. 

Fysik. 

Kemi. 

Barn 7-9år. 

Barn 13-14år. 

Learning study. 

Sverige. 

Wood, K. (2006). Changing as a 

person: the experience of learning to 

research in the social sciences. Higher 

Education Research & Development, 

A54 Utvecklande av 

Epistemologisk 

förståelse 

analyseras genom 

Pedagogik. 

Förändring som person 

som följd av högre 

studier. 



66 
 

25(1), 53. 

doi:10.1080/13600800500453162 

applicering av 

variationsteorin.  

Studenter. 

Brunai. 

 

Åkerlind, G. S. (2008). A 

phenomenographic approach to 

developing academics' understanding 

of the nature of teaching and learning. 

Teaching In Higher Education, 13(6), 

633-644. 

doi:10.1080/13562510802452350 

 

A48 

 

Diskuterar hur 

fenomenografi och 

variationsteori kan 

öka förståelse för 

studenters 

inlärning. 

Redogörande för 

teorierna men med 

konkreta exempel. 

 

Akademisk inlärning. 

Teoretisk. 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


