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Abstract

Reconstructing logarithms using number lines as mediated tools
The aim of the research reported in this licentiate thesis was to create an
environment that could support students’ learning about logarithms. To develop such a learning environment, Davydov’s ‘learning activity’ was used
as a theoretical framework for the design. A new tool was created, that was
used by the students to unfold and single out some of the unique properties
of logarithms when solving different learning tasks. The construction of the
model was inspired by Napiers original idea from 1614, i.e. exactly 400
years ago, by using two number lines; one arithmetic (i.e. based on addition)
and one geometric (i.e. based on multiplication).
The research approach used was learning study where teachers and researcher worked collaboratively in an iterative process to refine the research lesson. The study was conducted in six groups with six teachers in upper secondary school in a major city in Sweden. The sample comprised about 150
students and data were collected by filming lessons and by interviews with
some of the students. The data were analysed using an analytic framework
derived from ‘learning activity’ and the results show what supports, but also
what does not support, the creation of an environment for supporting students’ learning of logarithms.
The results from the study are related to former research regarding instrumental/procedural vis-à-vis relational/conceptual understanding and also
about research about students’ ‘errors and misconceptions’. It is argued that
the formal definition of logarithms, 𝑦 = 10! ⟺ 𝑥 = lg𝑦  (𝑦 > 0), should not
be used to introduce the concept, instead a new way is proposed. One conclusion is that it is possible to reconstruct logarithms without using the definition as a tool. The results from the analysed lessons show how students
looked for ways to solve learning tasks using the new tool. The definition
and the identities regarding logarithms appear as bi-products of the students
learning activity. When analysing students actions, they rarely overgeneralised mathematical rules, e.g. used the distributive law, or separated
log-expressions, e.g. adding log expressions part by part, that seemed to be
an issue according to former research.
Keywords: Logarithms, Napier, Davydov, learning activity, learning action,
learning tasks, mediated tool, learning study.
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Förord

Så där ja, nu var texten äntligen klar! Men en studie och en text blir ju inte
till bara så där, utav en enskild person, även om jag själv står som ensam
författare till denna uppsats. Jag vill därför börja med att tacka mina handledare, Torbjörn Tambour och Inger Eriksson, för att ni alltid funnits där. Torbjörn för att diskutera det matematiska innehållet och Inger för att du erbjöd
de redskap som var nödvändiga för att det skulle vara möjligt att införliva
nya, men ack så besvärliga, perspektiv. Oändligt tack till er båda!
Mottagandet och tiden på MND var fantastisk, så många kloka människor
jag fått möjlighet att träffa och diskutera med om allt mellan himmel och
jord på torsdagsseminarier, doktoranddagar, konferenser, fikapauser, luncher, ja allt det som sammantaget är MND. Tack alla för era synpunkter och
goda råd. Ett speciellt tack vill jag rikta till Kerstin Pettersson som läste detta
manus till nittioprocentseminariet, det var till mycket stor hjälp.
Att tillhöra forskarskolan i Learning Study har varit otroligt inspirerande och
jag vill tacka de fantastiska ledarna Ulla Runesson, Mona Holmqvist Olander, Ingrid Carlgren och Inger Eriksson. Jag vill också passa på att tacka
Ference Marton, det var tack vare honom jag också bestämde mig för att titta
närmare på Davydov och besöka Skola 91 i Moskva. Till mina kollegor i
forskarskolan, Helena Eriksson, Malin Tväråna, Patrik Johansson och Åsa
Lyrberg vid Stockholms universitet, Joakim Magnusson, Ulf Ryberg, Jenny
Svanteson Wester, Per Selin och Heléne Bergentoft vid Göteborgs universitet samt Anja Thorsten, Anna Lövström, Anders Nersäter, Andreas Magnusson och Clare Lindström vid högskolan i Jönköping, ett stort, stort tack!
Jag vill också tacka Inger Assarson, Diana ”Diddi” Berthén och alla kurskamrater på speciallärarlinjen som gjorde det möjligt att genomföra och
skriva en uppsats om min första interventionsstudie. Jag tycker det oerhört
roligt att vi fortfarande träffas varje termin för att diskutera specialpedagogiska frågor och diskutera texter.
Jag vill också tacka alla elever och lärare som deltagit i studien och därmed
gjort den möjlig att genomföra och som av etiska ställningstaganden är anonyma. Tack!

1 Introduktion

Denna uppsats handlar om undervisning i matematik och hur en forskargrupp1 försökt utveckla, eller förändra, matematikundervisningen om logaritmer på gymnasiet. En förändring innebär att man försöker göra något annat än vad som gjorts tidigare, något nytt. Men för att se vad som är nytt,
behöver också det som är gammalt, eller traditionellt beskrivas. Utifrån
denna beskrivning kan det som är problematiskt lyftas fram och besvara
frågan varför ett behov av förändring finns.
De analyser Stevenson och Stigler (1992) och Stigler och Hiebert (1999) gör
av matematikundervisning internationellt visar att den är procedurellt inriktad, det vill säga riktad mot beräkningar utan någon begreppslig förståelse.
Även Bentley (2010) kommer till samma slutsats vad gäller svensk matematikundervisning. Tall (1996) menar att en sådan undervisning leder till en
ond cirkel, där innehållet förenklas av lärarna för att eleverna ska klara att
lösa uppgifter av standardkaraktär, vilket i sin tur bidrar till att den procedurella inriktningen på undervisningen förstärks och bibehålls. I den genomgång av den matematikdidaktiska forskningen som görs i nästa kapitel utvecklas och fördjupas diskussionen kring undervisningens utformning ytterligare.
En procedurell inriktad undervisning leder till det Vygotskij (1986) kallar för
att utveckla vardagliga begrepp, vilket begränsar elevernas utveckling av
vetenskapliga begrepp, som är en helt annan process (Davydov V. V., 2008;
Kozulin, 2003; Kozulin & Kinard Sr., 2008; Kozulin, Gindis, Ageyev, &
Miller, 2003; Leontiev, 1977; Vygotsky, 1986). Det mest angelägna för
framtida forskning är att försöka förändra den procedurellt inriktade undervisningen (Bentley, 2010; Stigler & Hiebert, 1999).
Men vad är det i så fall som måste till för att undervisningen skall kunna
förändras till något som ligger bortom den undervisningstradition2 som är
rådande och som vi själva praktiserar och är en del av?

1

Med forskargruppen avses de lärare som tillsammans med mig deltog i studien.

2 Matematikundervisningen på gymnasiet i Sverige domineras av enskild räkning och få
diskussioner kring begrepp (Skolverket, 2010).
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1.1 Praxisnära forskningsansatser
undervisning

för

förändrad

För att utveckla undervisningspraktiken finns olika forskningsansatser, till
exempel aktionsforskning (Elliott, 1991), Teacher Research (Cohran-Smith
& Lytle, 1999), learning study (Marton & Booth, 1997), lesson study (Stigler
& Hiebert, 1999) och design experiment (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, &
Schauble, 2003).
Aktionsforskning kan delas upp i tre olika typer; emancipatorisk, praktisk
samt kunskapsgenererande (Newton & Burgess, 2008) och karaktäriseras av
Elliott (1991) som ett försök av praktiserande lärare att se och reflektera över
sin praktik för att sedan förändra den genom att i iterativa cykler pröva och
utveckla nya ideér genom att formulera hypoteser. Elliott (a.a.) understryker
att det primära målet med aktionsforskning är ''... to improve practice rather
than to produce knowledge.'' (sid 49) och den bärande idén är att något ska
förändras eller förbättras vilket leder till någon slags handling (action). Det
emancipatoriska och politiska drag som finns i aktionsforskningen kan förstås utifrån Lewin och Collins gemensamma intresse för sociala, ekonomiska
och politiska orättvisor i skolan (Newton & Burgess, 2008) och Rönnerman
(2011) beskriver denna betoning som att förstå sin egen praktik, för personlig utveckling och att för att stärka social rättvisa.
Teacher research är ett paraplybegrepp för forskande lärare och den kritik
som riktats mot ansatsen är att den saknar teorianknytning och det har ifrågasatts ifall teacher research är forskning över huvud taget (Cohran-Smith &
Lytle, 1999). Olika försök till teoretisering har gjorts och de olika inriktningarna benämns av Cochran-Smith och Lytle (1999) som Social Inquiry, Ways
of Knowing in Communities och Practical Inquiry. Det som kännetecknar
ansatsen är att ''teacher research is associated more with uncertainty than
with certainty, more with posing problems and dilemmas than with solving
them'' (a.a., sid 21).
En ansats som istället utgår från en teori är det som kallas learning study,
som av Marton och Pang (2006) beskrivs som en hybrid av design experiment och japansk lesson study. Lesson study har sitt ursprung i Japan och
startade 1872 och beskrivs som teacher research (Isoda & Nakamura, 2010).
Likheterna med learning study handlar om det kollaborativa och den iterativa processen, medan den stora skillnaden är teorivalet och hur den iterativa
processen genomförs (Lewis, 2000). Design experiment kan enligt Cobb
med flera (2003) utformas på olika sätt, till exempel ett-till-ett (enstaka elever), klassrumsexperiment eller skolexperiment. Gemensamt för alla är att
utveckla teorier i en verklig miljö och kan därför sägas vara både pragmatiskt och teoridrivet (a.a.) men utgångspunkten är för det mesta forskarnas
egna frågor (Carlgren, 2012).
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I denna studie användes learning study som forskningsansats, vilket argumenteras för i kapitel 4. Men oavsett vilken ansats som väljs, måste det finnas en idé om hur undervisningen skall utformas och med vilket innehåll.

1.2 Teorier för undervisning och val av innehåll
Kopplat till de ovan beskrivna forskningsansatserna finns också olika idéer
eller teorier om hur undervisningen skall utformas, som har diskuterats i
forskargruppen. Några exempel är problemlösning (Polya, 1945), didaktiska
situationer i matematik (Brousseau, 1997), undervisning för fördjupat matematiskt tänkande (Kozulin & Kinard Sr., 2008), lärandeverksamhet
(Davydov V. V., 2008) och teorin för problemlösning som ansats (Isoda &
Nakamura, 2010). I forskargruppen fanns en viss erfarenhet av att använda
dessa idéer med undantag av det Davydov kallar lärandeverksamhet. Det
visade sig att detta var det teoretiska ramverk som forskargruppen bestämde
sig för att använda i denna studie, vilket argumenteras för senare i detta arbete.
Ett sätt att välja ett innehåll är att välja det som lärare tycker är det besvärligaste att undervisa om och som finns i kursplanen (Marton & Pang, 2006).
De olika områden i matematiken som diskuterades i forskargruppen var linjära ekvationssystem och logaritmer, som ansågs vara det mest besvärliga att
undervisa om. Valet föll till slut på logaritmer, mycket på grund av att vi av
erfarenhet visste att många av eleverna verkar använda begreppet procedurellt. Till exempel visar statistik som finns från resultat från nationella prov i
matematik att knappt hälften av eleverna på samhällsvetenskapligt och tekniskt program och knappt 70 procent av eleverna på naturvetenskapligt program klarar att lösa en enkel exponentialekvation (E-nivå) efter att ha läst
om logaritmer på gymnasiet (Umeå universitet, 2014).
Många av de svårigheter som är förknippat med begreppet och som vi erfarit
i forskargruppen, fann vi också i tidigare forskning, se till exempel
Berenzovski (2004), Kaur och Sharon (1994), Liang och Wood (2005), Lopez-Real (2002), Pantagiotou (2011), Rahn och Berndes (1994), Toumasis
(1993) och Çetin (2004).
Men vad är då logaritmer och varför är det ett så besvärligt område?
För att besvara denna fråga beskrivs logaritmers ursprung och dess historiska
utveckling samt en redogörelse för tidigare didaktisk forskning om begreppet
i nästa kapitel.
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2 Logaritmer

» … the logarithm of any number b is nothing more than the
exponent of that power of a
which is equal to b «
(Tayler & Euler, 1824, s. 245).

I detta kapitel beskrivs inledningsvis logaritmernas historiska ursprung och
utveckling fram till dagens definition samt hur logaritmbegreppet beskrivs
och introduceras i svenska gymnasieskolan. Därefter görs en genomgång av
tidigare forskning kring begreppet och hur resultat från tidigare matematikdidaktisk forskning är relaterat till logaritmbegreppet.

2.1 Logaritmers historiska ursprung och utveckling
Logaritmer och dess användning har förändrats över tid, vilket beskrivs och
förklaras i följande kapitel.

2.1.1 Napiers logaritmer
Logaritmer utvecklades ursprungligen som ett praktiskt redskap för att förenkla multiplikation av stora tal och användes av räkneassistenter, så kallade
computers, till astronomer under 1600-talet. John Napiers (1550 – 1617)
bok, Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, se bild 1, gavs ut 1614 och
anses vara grunden för begreppet logaritmer, som beskrevs som en spegling
av tal mellan två tallinjer.
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Bild 1. Napiers bok Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio.

Napier tänkte sig att två punkter förflyttade sig (kontinuerligt) längs två olika
tallinjer, se figur 1, fast på olika sätt.
P
Q
Figur 1. En oändlig och en ändlig tallinje.

Längs den oändliga tallinjen rör sig en punkt, P, med konstant hastighet.
Samtidigt rör sig en annan punkt, Q, men med avtagande hastighet, proportionellt mot det kvarvarande avståndet till slutpunkten på den ändliga tallinjen. Napier definierade sträckan som P rört sig som logaritmen av den
sträckan Q har kvar till slutpunkten (Hobson, 1914). Anledningen till att
Napier gjorde konstruktionen var att förenkla trigonometriska beräkningar,
men idén bygger på att jämföra en linjär och en geometrisk progression och
sedan jämföra sträckor med varandra. Namnet logaritm kommer från de
grekiska orden lógos (förhållande) och arithmós (antal) (Roegel, 2012;
Toumasis, 1993).
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2.1.2 Briggs logaritmer
Briggs (1561 – 1630) utvecklade logaritmbegreppet genom att definiera
logaritmen för 1 som 0, logaritmen för 10 som 1, logaritmen för 100 som 2
och så vidare. Att definiera logaritmer med bas 10 kom att kallas för Briggs
logaritmer eller tiologaritmer och publicerades i Arithmetica Logarithmica,
se bild nedan, år 1624, en 14-ställig logaritmtabell, det vill säga med 14 siffrors noggrannhet, för tal upp till 100 0003.

Bild 2. Briggs 14-ställiga logaritmtabell
för tiologaritmer

Logaritmer för tal mellan ental, tiotal, tusental och så vidare är inte heltal,
utan decimaltal som uttrycks med hjälp av symbolen ”log”, vilket Tayler och
Euler (1824) förklarade med följande resonemang:
”Now, since log.1 = 0, and log.10 = 1, it is clear that the logarithms of all
number between 1 and 10, must be included between 0 and 1; i.e. must be
greater than 0, but less than 1. Taking, then, the number 2, and representing its
logarithm by x, we have log.2 = x, and the value of x must be such that
10x = 2” (s. 248).

2.1.3 Logaritmer för ekvationslösning och logaritmiska skalor
Förutom att förenkla beräkningar med multiplikation och division var det
med hjälp av logaritmer också möjligt att lösa exponentialekvationer, till
exempel 1,05! = 2, se till exempel Tayler och Euler (1824).
Logaritmiska skalor är något som haft många tillämpningar inom olika områden under 1900-talet, se figur 2.

3

Men inte för talen mellan 20 000 och 90 000.
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Figur 2. Logaritmer och tillämpningar ur ett historiskt perspektiv.

Några exempel är decibelskala och Richterskala, som används för att kunna
jämföra storheter där skillnaden är flera tiopotenser, se exempel nedan.
En jordbävning mäts i Richterskala som är tiologaritmisk, det vill säga storheten som beskriver magnituden är exponenter till basen tio. För att kunna
jämföra storlek på en jordbävning med magnitud 9,5 (till exempel i Chile
1960) med en annan på 9,0 (till exempel utanför Japan 2011) måste således
10!,! jämförs med 10!,! , vilket kan uttryckas som att jordbävningen i Chile
var mer än tre gånger så kraftig (10!,! 10!,! ≈ 3,16) som den utanför Japan.
Ett annat exempel på när logaritmiska skalor används är när inkomster per
person skall jämföras i olika länder, se till exempel Gapminder (2014). År
2012 var medelinkomsten i Zimbabwe 545 GDP/capita och i Kamerun 2094
GDP/capita. Dessa bägge länder är ungefär lika fattiga om man jämför med
medelinkomsten i Sverige (34 530 GDP/capita), trots att skillnaden mellan
Zimbabwe och Kamerun är stor, se bild 3 och 4.
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Bild 3. Jämförelse mellan inkomst för Sverige, Zimbabwe och
Kamerun med linjär skala. Bild hämtad från gapminder.org.

Bild 4. Jämförelse mellan inkomst för Sverige, Zimbabwe och
Kamerun med logaritmisk skala. Bild hämtad från gapminder.org.

2.1.4 En modern definition av logaritmer
Vad logaritmer är kan besvaras på olika sätt, men för det mesta definieras
det som en relation mellan två variabler (Toumasis, 1993). Först definieras
en exponentialfunktion, vanligtvis 𝑦 = 10! , och sedan definieras logaritmfunktionen som dess invers, 𝑥 = log!" 𝑦 då 𝑦 > 0. Detta kan också sammanfattas på följande sätt:
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𝑦 = 10 ! ⟺ 𝑥 = lg𝑦  (𝑦 > 0)

Basen tio kan sedan generaliseras till en valfri bas och kan då uttryckas som:
Logaritmen, log ! 𝑥 för en given bas b och något tal x, definieras som den
inversa funktionen till 𝑏 ! , det vill säga 𝑥 = log ! 𝑏 ! .
Tidigare användes definitionen som Leonard Euler (1707 – 1783) formulerade på följande vis: om x > 0, så är logaritmen av x med basen 𝑎  (𝑎 > 0,  
𝑎 ≠ 1) är det reella tal y, sådant att 𝑎 ! = 𝑥 och skrivs symboliskt som
𝑦 = log ! 𝑥 (Panagiotou, 2011). Euler konstaterar att logaritmen helt enkelt är
exponenten till ett potensuttryck: ”the logarithm of any number b is nothing
more than the exponent of that power of a” (Tayler & Euler, 1824, s. 245).
Av definitionen följer sedan olika identiteter, eller logaritmlagar, för tiologaritmer:
1.

lg𝑎 + lg𝑏 = lg 𝑎 ∙ 𝑏

2.

lg𝑎 − lg𝑏 = lg  

3.

!
!

!

lg𝑎 = 𝑏 ∙ lg𝑎

Euler (1824) visar identiteterna ovan med hjälp av potenslagarna, till exempel första identiteten på följande sätt:
”[Givet är att alog. b = b och alog. c = c] alog. b + log. c = bc : hence the exponent is
always the logarithm of the power, and we have therefore log. b + log. c
= bc.” (Tayler & Euler, 1824, s. 246).
Tiologaritmer bygger på basen tio, men inom matematiken används dock
främst den naturliga logaritmen, som istället bygger på basen e och skrivs
log ! 𝑥 eller kortare ln𝑥.

2.2 Matematikdidaktisk forskning kring logaritmer
Logaritmbegreppet är komplext och kan ses som ett besvärligt kunskapsområde. Perkins (1999) identifierar fyra olika typer av troublesome knowledge:
inert, ritual, conceptually difficult och foreign (eller alien). Med ”inert” avses sådant kunnande vi känner till med inte använder så ofta eller aktivt, med
”ritual” avses ett automatiserat kunnande som saknar mening, till exempel
att använda matematiska regler. ”Conceptually difficult” beskrivs med ett
exempel, ett objekt i rörelse, där flera delar behövs för att beskriva hela begreppet, som dessutom kan vara kontraintuitivt. ”Foreign” beskrivs som ett
kunnande som utvecklats i ett annat perspektiv än vårt eget (Perkins, 1999). I
relation till beskrivningen av logaritmer i föregående avsnitt, kan inert ses
som att logaritmbegreppet inte används så ofta i vardagen, till exempel för
ekvationslösning, statistisk analys eller användning av logaritmiska skalor.
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Ritual kan ses som ett procedurellt användande av definition eller identiteter
som regler, utan någon förståelse för varför de ser ut som de gör. Conceptually difficult kan ses som det sätt på vilket logaritmer kan konstrueras med
hjälp av andra begrepp, till exempel såsom Napier använde hastighet och
proportionalitet eller hur exponentialfunktioner används i den moderna definitionen av logaritmer.
De svårigheter som kan uppstå i relation till logaritmbegreppet beskrivs och
förklaras på lite olika sätt i tidigare matematikdidaktisk forskning och exemplifieras nedan.
Att inte uppfatta lg 𝑥 som en helhet och se ”lg” som en gemensam faktor i
lg 𝑥 och lg 𝑦 är ett relativt vanligt fel och kallas för linear extrapolation error
(Matz, 1980). En linjär funktion 𝑓(𝑥) uppfyller de två kraven 𝑓(𝑎 + 𝑏) =
𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)  och 𝑓(𝑎𝑥) = 𝑎𝑓(𝑥). Detta kan leda till följande felaktiga omskrivningar, till exempel lg 𝑥 + 5 = lg𝑥 + lg5 (Kaur & Sharon, 1994; Yen,
1998), istället för den korrekta identiteten lg 𝑥 ∙ 5 = lg𝑥 + lg5.
Liang och Wood (2005) identifierar att elever kan uppfatta till exempel
log ! 32 som ett uttryck bestående av tre delar: log, 2 och 32 och inte som ett
tal. En slutsats Liang och Wood (2005) drog utifrån sin studie, där de undersökte studenters missuppfattningar och fel när de arbetade med logaritmer,
var att eleverna utvecklade en instrumentell förståelse och att de övergeneraliserade algebraiska regler. Eleverna klarade att lösa enklare uppgifter, men
att ”their understanding of the fundamental nature of logarithms remains in
doubt” (Liang & Wood, 2005, s. 53). Om ”lg” ses som en faktor, är det
också möjligt att använda den distributiva lagen, det vill säga 𝑎 𝑏 + 𝑐 =
𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 , vilket skulle ge en ytterligare förklaring till den felaktiga omskrivningen lg 𝑥 + 5 = lg𝑥 + lg5.
Att förkorta uttrycket

!"! ! ! ! !!"!! !
!!"!

(=    1 3) till

! ! ! ! !!! !
!!

skulle också kunna

tolkas som att ”faktorn” lg förkortas bort, men Lopez-Real (2002) identifierar förenklingen som en övergeneralisering av den matematiska principen
identifikation, till exempel lg 3𝑥 − 10 = lg 6 − 𝑥 ⇒ 3𝑥 − 10 = 6 − 𝑥 , som
(implicit) säger att om logaritmer av två tal är samma, så är också de två
talen samma.
Principen att subtraktion kan ersättas med division (eller tvärtom) kan även
leda till att följande (felaktiga) omskrivning  lg60 − lg6 = lg60/lg6 görs (Lee
!"
& Heyworth, 1999) istället för det korrekta lg60 − lg6 = lg ! = lg10 = 1.
Berenzovski (2004) nämner också att elever till exempel kan bestämma vär!
det på log ! 9 (= 2), men inte värdet av log ! ! (= −2) eller log ! 1 (= 0) och kallar det för ignoring base när elever gör fel när de skall bestämma vilket tal
som är störst av log ! ! 3 (≈ −1,6) och log ! ! 5 (≈ −2,3).
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Övriga mer svårförklarade fel som elever kan göra är till exempel
lg𝑥𝑦 = 𝑥lg𝑦 (korrekt är att lg𝑥𝑦 = lg𝑥 + lg𝑦 och att 𝑥lg𝑦 = lg𝑦 ! ),
lg6𝑥 = lg6 ∙ lg𝑥 (korrekt är att lg6𝑥 = lg6 + lg𝑥),
!"!"
!"!

≈ 2,3 och att lg

!"
!

≈ 0,6) eller log!" 2 =

!"!"
!"!

!"!"
!"!

= lg

!"
!

(korrekt är att
!"!

(korrekt är att log!" 2 = !"!")

(Liang & Wood, 2005).
I tidigare forskning framgår en rad olika svårigheter som är kopplat till logaritmbegreppet och några av de begrepp som nämns är förståelse, missuppfattningar och övergeneralisering, något som problematiseras i nästa avsnitt.

2.3 Tidigare matematikdidaktisk forskning i relation
till logaritmbegreppet
Ett spår i den matematikdidaktiska forskningen handlar om meningen med
matematikämnet och vad vi ska ha det till. Brownell (1947) talade om innebörd (meaning of), tillämpning (meaning for) och idén (making sense). I
relation till logaritmbegreppet kan Brownells olika innebörder ses som vad
logaritmer är, vad logaritmer skall användas till och vad poängen med logaritmer är. Men begreppet har använts på oliks sätt, för olika syften och i
olika praktiker, om till exempel det historiska ursprunget jämförs med kursplanens intentioner. Att samma ord kan ha olika betydelser kallade Skemp
(1976) för faux amis och syftar på att både matematikämnet och elevers förståelse av begrepp kan uppfattas som instrumentellt eller relationellt. Till
dessa två begrepp utvecklar Skemp (1987) ytterligare ett begrepp, som han
kallar formell förståelse. Kastberg (2002) menar att Skemps begrepp ”förståelse” är kopplat till förmågor, och hänvisar till hur Skemp (1987) förklarar
begreppen. Instrumentell förståelse är att komma ihåg en specifik regel utan
att förstå varför den fungerar, relationell förståelse handlar om att eleven
försöker lära sig att se hur saker hänger ihop och utifrån detta dra slutsatser
om vilka regler eller procedurer som kan användas och slutligen formell
förståelse som är förmågan att koppla ihop matematiska symboler och notationer med relevanta matematiska idéer och kombinera detta till logiska resonemang (Kastberg, 2002, s. 13).
Begreppen instrumentellt och relationellt är förknippade med begreppen
procedurellt och konceptuellt, som beskrevs i inledningen av detta arbete.
Haapasalo och Kadijevich (2003, ss. 2-3) problematiserar begreppen procedurellt och konceptuellt och har gjort en sammanställning av hur motsvarande begrepp utvecklats och använts inom matematikdidaktisk forskning,
där några exempel är [min översättning]: konceptuell-praktisk kunskap, deklarativ-procedurell kunskap, deduktiv-empirisk kunskap, meningsfullmekanisk kunskap, logisk/relationell-instrumentell förståelse och så vidare.
26

Haapasalo och Kadijevich (2003) menar att även om det finns många snarlika begrepp handlar det procedurella kunnandet om något som är automatiserat och omedvetet, medan det konceptuella kunnandet alltid är medvetet.
Byers och Erlwanger (1985) talar också om förståelse som en förmåga, förmågan att utföra något på ett korrekt sätt. Som motsats till denna förmåga tar
Erlwanger (1973) eleven Benny som exempel, som utvecklade en egen,
ibland korrekt och ibland helt felaktig, logik för beräkningar med bråk.
Sierpinska (1994) utvecklar begreppet förståelse ytterligare. Om det handlar
om förståelse av ett matematiskt begrepp, kan det ses på olika sätt, beroende
på om begreppet ses som existerande färdigt teoretiskt objekt eller om det
tolkas utifrån begreppet i sig. Om begreppet är färdigt, består kunnandet av
att finna vad som finns under begreppet. Om begreppet istället förstås utifrån
hur begreppet är sammansatt, handlar förståelse om begreppet snarare om att
förstå de situationer som tillsammans format begreppet. Sierpinska (1994)
menar att ”It seems important to be aware of the difference between ‘what is
to be understood’ and ‘on what basis something has to be understood’ or
‘how do we want something to be understood’ in, for example, designing a
teaching sequence.” (Sierpinska, 1994, s. 4).
Till exempel kan en förståelse för begreppet logaritmer ses på två olika sätt,
dels som en färdig, väldefinierat begrepp eller som ett begrepp som konstruerats utifrån en viss situation.

2.4 Logaritmbegreppets innebörd
I kursplanen för matematik på gymnasiet och i de flesta läroböcker presenteras logaritmer som en definition. Begreppet delas således upp i en teoretisk
del, definitionen, som sedan skall tillämpas i en praktisk del; hantering av
logaritmlagar och metoder för att lösa exponentialekvationer.
Men i ett historiskt perspektiv har logaritmbegreppet utvecklats i omvänd
ordning. Först publicerar Napier Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, där logaritmer beskrivs och hur de kan användas för att förenkla beräkningar. Två år efter Napiers död publiceras Mirifici Logarithmorum Canonis
Constructio, där konstruktionen av logaritmer beskrivs.
Ett sätt att beskriva denna skillnad är att jämföra kursplanen med Aristoteles
uppdelning av kunskapsbegreppet som vetenskaplig (epistéme) och praktisk
(phronesis), se Carlgren (2012), och att jämföra den historiska innebörden
med Ryles (1963) uppdelning av kunskapsbegreppet i knowing that och
knowing how, där teori och handlingar utvecklades i en samtidighet. Skemp
(1979) använder också Ryles begrepp och kopplar varför man gör på ett visst
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sätt till relationell förståelse hur man gör på ett visst sätt till instrumentell
förståelse.
I en verksamhet där ett begrepp presenteras som ett färdigt, teoretiskt begrepp, finns ett dolt motiv, menar Leontiev (1977). Till exempel finns ingen
förklaring i definitionen till ordet ”logaritm” annat än som invers funktion
till exponentialfunktion, men det finns ytterligare frågor som inte besvaras
genom en färdig definition. Panagiotou (2011) exemplifierar detta med retoriska frågor, till exempel: Varför finns logaritmer? Varför ser definitionen ut
som den gör? Varför ska man undervisa om logaritmer idag, då det ursprungliga behovet inte längre finns?
Motivet till att logaritmer konstruerades ursprungligen kan delvis sägas motsvara Brownells (1947) begrepp meaning for. Logaritmer konstruerades som
ett redskap i en speciell praktik i början på 1600-talet, för att lösa ett reellt
problem. Men ett sådant behov finns inte längre tack vare den tekniska utvecklingen. Så tillämpningen av logaritmer får olika betydelser om det historiska motivet jämförs med kursplanen, där det står att logaritmer skall användas för att lösa exponentialekvationer, något Euler visade på 1800-talet
(Tayler & Euler, 1824). Å andra sidan kan sådana ekvationer enkelt lösas
med digitala hjälpmedel, så en intressant fråga att ställa, precis som Panagiotou (2011) också gör, är om kursplanens mål att använda logaritmer för
att lösa exponentialekvationer i sig, verkligen är ett reellt behov idag?
Dikotomin procedurellt-konceptuellt nyanseras av Van Oers (2001) som i en
reflektion kring tidigare forskning gör en tredelad uppdelning av matematikämnet; som aritmetiska operationer där läraren överför matematisk kunskap till eleverna, som konstruktion av strukturer som kan användas i nya
situationer eller som en verksamhet med problemlösning med hjälp av symboliska redskap där begrepp förstås i relation till varför de konstruerades för
första gången. Själv menar van Oers att matematikämnet handlar om deltagande i en praktik. Praktiken innehåller olika handlingar, som i sin tur är
kopplat till mål och syfte med verksamheten.
Även idén, eller meningen, med logaritmer kan uppfattas på olika sätt, till
exempel för identiteten lg𝑎 + lg𝑏 = lg(𝑎 ∙ 𝑏).   Euler (1824) bevisade den med
hjälp av potenslagarna, se tidigare i detta arbete. De läroböcker som har bevis, kallar identiteten lg𝑎 + lg𝑏 = lg(𝑎 ∙ 𝑏) vanligtvis för första logaritmlagen
och visas ungefär på följande vis:
a ∙ b = 10!"! ∙ 10!"! = 10!"!!!"!
a ∙ b = 10!"(!∙!)
Alltså är lg𝑎 + lg𝑏 = lg(𝑎 ∙ 𝑏).

Genomgången av den tidigare forskningen visar att denna typ av manipulation av symboler ofta leder till en instrumentell förståelser för loga28

ritmbegreppet. I kursplanen för matematik 2b nämns inte logaritmlagarna i
det centrala innehållet överhuvudtaget, vilket ytterligare begränsar möjligheterna att förstå den ursprungliga idén varför logaritmer konstruerades.
Ett annat sätt att se lg𝑎 + lg𝑏 = lg(𝑎 ∙ 𝑏) än som en bevisad lag, är att se den
visar relationen mellan multiplikation och addition och att det är kopplat till
det ursprungliga motivet som just var att ersätta multiplikation med addition.
På så sätt finns en möjlighet att hela idén med logaritmer kan knytas ihop
med de symboler och formler som används för att definiera logaritmer och
logaritmlagarna.

2.5 Implikationer för undervisningen
I Wittgensteins senfilosofi (Johannessen, 1988) finns två poänger som kan
ge vägledning för planering av undervisningen. Dels bör ursprunget undersökas, hur logaritmer uppstått och i vilka situationer begreppet förklaras och
dels att definitionen kan användas på olika sätt. Att använda historiska ingången, har anmodats och prövats av flera, se till exempel Çetin (2004),
Fauvel (1995), Pantagiotou, (2011) och Toumasis (1993), men på vilket sätt
detta skall göras är inte självklart (Panagiotou, 2011). Çetin (2004) använde
discovery learning, se Bruner (1995), som bygger på idén att utgå ifrån konkreta exempel för att sedan upptäcka abstrakta begrepp. Samma idé har även
föreslagits av till exempel Sierpinska (1994). Det historiska ursprunget är
också centralt i ett kulturhistoriskt perspektiv, se till exempel Vygotskij
(1978; 1986), Leontiev (1977), Davydov (1990; 2008) och Kozulin (2008).
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3 Syfte och frågeställningar

Av den tidigare forskningen framgår att undervisning om logaritmer är problematiskt. En del av problematiken verkar bero på undervisningens utformning och en annan del verkar vara att helt bortse från logaritmers ursprung.
De svårigheter som skrivs fram i tidigare forskning handlar om olika typer
av fel elever gör, som vanligen beskrivs som beroende på ”missuppfattningar” eller på att eleverna ”övergeneraliserar”. Den moderna definitionen av
begreppet logaritmer verkar framstå, till exempel i kursplanen för matematik, som ett färdigt, teoretiskt begrepp som sedan ska ”tillämpas” på olika
sätt. Dessa tillämpningar har dock inget med den ursprungliga idén att göra,
utan handlar till exempel om att lösa exponentialekvationer.
Det som blir problematiskt med att se logaritmer som redskap för att lösa
ekvationer är att undervisningen riskerar att bli procedurellt inriktad eftersom ekvationer kan lösas just procedurellt. Den praktik som eleverna erbjuds att deltaga i riskerar att handla om att använda och försöka minnas
procedurer och regler, vilket kan förklara varför de används på ett felaktigt
sätt av elever i tidigare forskning.
Den procedurellt inriktade undervisning kontrasteras i genomgången av den
tidigare forskningen mot en undervisning som har en annan inriktning. En
sådan inriktning är att ta avstamp i hur och varför begreppet konstruerades
historiskt, se till exempel Pantagiotou (2011), där elever deltar i en praktik
där deras handlingar är kopplade till syfte och mål med verksamheten, se till
exempel Van Oers (2001).
Studien vill bidra till det matematikdidaktiska fältet för att öka kunskapen
om hur matematiska begrepp, i detta fall logaritmer, kan introduceras i matematikundervisningen utan att den blir procedurellt inriktad. På så sätt avser
studien bidra med att utveckla och nyansera innebörden av vad och hur ett
kunnande om logaritmer kan utvecklas och vad som behöver komma till i
undervisningen för att för att eleverna skall ges möjlighet att utveckla ett
sådant kunnande.
Studiens syfte är att utforma en undervisning som kan skapa förutsättningar
för elever att utveckla en förståelse för den ursprungliga idén med logaritmer. För att precisera det formulerade syftet, har ett två huvudfrågor mejslats
fram. Dessa är:
31

32

•

Hur kan en undervisning utformas så att elever kan delta i en praktik
där logaritmer rekonstrueras med hjälp av redskap och uppgifter?

•

Vad utgör hinder och möjligheter för elevers deltagande i en sådan
praktik?

4 Teoretiskt ramverk	
  

» There is nothing so powerful for
directing one’s actions in a complex situation, and for coordinating one’s own efforts with those
of others, as a good theory. «
(Skemp, 1976, s. 13)

Den här studien är grundad i ett teoretiskt ramverk som kallas lärandeverksamhet (learning activity). I detta kapitel görs först en bakgrundsbeskrivning
av ramverket och sedan görs en översikt där olika begrepp förklaras och
konkretiseras med några exempel samt relateras till sådant som lyfts fram i
de föregående kapitlen i detta arbete. Kapitlet avslutas med de överväganden
forskargruppen hade beträffande teorivalet.

4.1 Bakgrund
Lärandeverksamhet har utvecklats av Davydov och El’konin och har sitt
ursprung i Vygotskijs kulturhistoriska perspektiv. Inom detta perspektiv
finns tre centrala begrepp – mediering, redskap och den närmaste utvecklingszonen (Kozulin, 2003).
Mediering kan ses och användas på många olika sätt, till exempel mediering
via en annan människa eller mediering via en lärandeverksamhet (Kozulin,
2003). Vygotskij (1978) förklarar att alla högre mentala funktioner (higher
mental processes) utvecklas i två steg, först mellan människor (interpsychological) och sedan inom människan (intrapsycholoigal) och medieras via
redskap som till exempel språk och symboler.
Redskap kan delas upp i olika typer, till exempel fysiska och symboliska.
Utveckling och lärande sker när elever ska förvärva och bli förtrogna med att
använda dessa redskap (Kozulin & Kinard Sr., 2008).
Den närmaste utvecklingszonen beskrivs av Vygotskij (1978) som avståndet
mellan faktisk utvecklingsnivå (actual development level) och potentiell
utvecklingsnivå (potential development). Begreppet skapades för att beskriva
vilka redskap som är nödvändiga för intellektuell utveckling (Säljö, 2005)
och beskrivs av Kozulin och Kinard (2008) som skillnaden mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. De vetenskapliga begreppen kan bara bli
tillgängliga via medierade redskap (Davydov V. V., 2008).
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I matematik finns specifika matematiska redskap som symboler, formler,
språk och så vidare som kan utvecklas till medierande tankeredskap4, se
några exempel från Kozulin (2003) i tabell 1.
Tabell 1. Exempel på tankeredskap och deras användningsområde.
Tankeredskap

Användningsområde

Symboler och koder

Redskap för att kunna beskriva kvantitativa samband, till
exempel
      , eller komplexa samband, till exempel
𝑦=𝑓 𝑥 .

Tallinjen

Redskap för att analysera, jämföra, bilda proportionella
samband, sekvensera, föra logiska bevis om kvantitet, etc.

Matematiskt språk

Redskap för att uttrycka matematiska tankar.

Tankeredskap kan ibland ses som både generella och/eller specifika, där
tallinjen är ett sådant exempel. Den kan användas i många olika sammanhang, till exempel för jämförelse, och är då ett specifikt redskap, men tallinjen kan också beskriva hur tal konstrueras, och är i så fall ett generellt redskap (Kozulin & Kinard Sr., 2008).
Att bli förtrogen med tankeredskap är en aktiv process och därför kan de inte
presenteras för eleverna som färdiga. Istället måste eleverna delta i och bli
engagerade i en matematisk lärandeverksamhet och själva konstruera och
bilda relationer (Kozulin & Kinard Sr., 2008).

4.2 Lärandeverksamhet
Målet med en lärandeverksamhet är att elever utvecklar ett teoretiskt kunnande. En sådan verksamhet konstruerats och iscensätts enligt idén att gå
från det abstrakta till det konkreta, så kallad teoretisk generalisering
(Davydov V. V., 2008), för att på så sätt närma sig vetenskapliga begrepp
genom att bli förtrogen med olika tankeredskap (Kozulin & Kinard Sr.,
2008). Denna förtrogenhet utvecklas om redskapet tas i bruk av eleverna när
de löser olika lärandeuppgifter (Davydov V. V., 2008).
I nästa avsnitt beskrivs dessa olika begrepp, till exempel vad det innebär att
gå från den abstrakta till det konkreta, och sedan ges exempel på hur de relaterar till, och hur de använts, i den genomförda studien.
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Kozulin använder begreppet tankeredskap (cognitive tools), men i detta arbete kommer jag
konsekvent använda begreppet redskap eller medierande redskap.
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4.2.1 Generalisering
Generalisering är den process där elever jämför en grupp objekt och där
vissa egenskaper hos objektet urskiljs (Davydov V. V., 1990, s. 74). Davydov (1990) beskriver två olika typer av generalisering, empirisk för att
utveckla vardagliga (empiriska) begrepp och teoretisk för att utveckla vetenskapliga (teoretiska) begrepp.
Empirisk generalisering bygger på det sinnena kan uppfatta visuellt, det vill
säga något konkret. Det blir då möjligt att klassificera och identifiera objekt
utifrån deras externa egenskaper, till exempel kan vi kategorisera och identifiera rektanglar, cirklar etcetera i geometri (Davydov V. V., 2008).
Teoretisk generalisering bygger på att gå bortom de vi kan se, det vill säga
något abstrakt. Utifrån det abstrakta härleds något konkret och essentiellt för
begreppet, med hjälp av en analys och denna analys är bara möjlig att göra
om det finns ett medierande redskap, till exempel en modell (Davydov V.
V., 2008).
Marton (2014) säger dock att ”According to the present line of argument,
learning, development, does not go from features (what is specific) to aspects (what is general), nor the other way around. What is general and what
is specific are discerned simultaneously when a new meaning is appropriated” (Marton, 2014, s. 70). Denna idé delas också av Roth och Hwang
(2006) som menar att deras empiri visar att utveckling sker i en simultan
rörelse från det konkreta till det abstrakta och från det abstrakta till det konkreta.
I denna studie görs inga anspråk på att undersöka eller påvisa om det förhåller sig på det ena eller andra sättet. Men precis som Sierpinska (1994) problematiserar begreppet förståelse, som beskrevs tidigare i detta arbete, kan
det också handla om huruvida begreppet ses som färdigt eller inte. För att
reda ut skillnader mellan dessa olika begrepp i relation till denna studie används ett konkret, tänkt sätt att utforma undervisningen.
Tidigare i detta arbete beskrevs hur Euler förklarade logaritmbegreppet. En
undervisning som utformades på liknande sätt, skulle då kunna se ut enligt
följande. Logaritmer ses som ett färdigt teoretiskt begrepp, så undervisningen skulle utgå ifrån något konkret, det vill säga att det antas att eleverna kan
manipulera vissa symboler som konkreta element. Till exempel kan eleverna
antas känna till att 100 = 1, 101 = 10, 102 = 100, 103 = 1 000 och så vidare.
Utifrån dessa konkreta element, kan det abstrakta begreppet tiologaritmer
beskrivas som:
•

Tiologaritmen av 1 är noll.

•

Tiologaritmen av 10 är ett.
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•

Tiologaritmen av 100 är två, och så vidare.

För att bestämma tiologaritmen av tal mellan 10, 100, 1 000 och så vidare,
kan ovanstående också formuleras som:
•

Tiologaritmen av 1 är det tal man skall upphöja tio till för att få 1, det
vill säga noll, eftersom 100 = 1.

•

Tiologaritmen av 10 är det tal man skall upphöja tio till för att få 10, det
vill säga ett, eftersom 101 = 10.

•

Tiologaritmen av 100 är det tal man skall upphöja tio till för att få 100,
det vill säga två, eftersom 102 = 100, och så vidare.

Utifrån denna förklaring av tiologaritmer skulle det vara möjligt att ”se”
tiologaritmen av ett tal som en exponent till en potens med bas tio. Tiologaritmen av till exempel 50, skulle i så fall vara det tal man skall upphöja tio
till för att man skall få 50. Detta tecknas som log1050, eller enklare, lg50.
Utifrån dessa konkreta exempel kan en generalisering göras. Tiologaritmen
av ett (positivt) tal, y, är det tal, x, man skall upphöja tio till för få y, vilket
symboliskt kan tecknas som y = 10x ⟺ x = lgy (där y > 0), vilket kallades en
modern definition av tiologaritmer tidigare i detta arbete. Sedan skulle även
en generell definition, y = ax ⟺ x = logay (där y > 0), kunna härledas utifrån
olika konkreta exempel som:
•

y = 2x ⟺ x = log2y

•

y = 3x ⟺ x = log3y och så vidare.

Att härleda logaritmer på detta sätt ses som empirisk generalisering utifrån
Davydovs perspektiv, oavsett om vägen är från det konkreta, 102 och så vidare, till det abstrakta, y = 10x ⟺ x = lgy, eller tvärtom i en samtidighet.
Med en teoretisk generalisering skulle det abstrakta, i detta fall hur multiplikation kan ersättas av addition, ta sig i uttryck som något konkret via ett
teoretiskt arbete. I en lärandeverksamhet är detta dock bara möjligt att göra
med en matematisk modell som medierande redskap.
Modeller kan delas upp i två huvudtyper, materiella och mentala. Materiella
delas in i tre huvudkategorier; spatiala (till exempel prototyper), fysiska (till
exempel en modell av en damm) och strukturella (till exempel en matematisk modell). Mentala modeller delas upp i ikoniska (till exempel en skiss)
och semiotiska (till exempel en matematisk formel). En semiotisk modell
reproducerar eller kopierar objektet, men innebär också en förenkling och en
schematisering av det verkliga objektet (Davydov V. V., 2008, ss. 94-95).
En första idé är att en teoretisk generalisering är precis omvändningen av
exemplet på empirisk generalisering som gjordes ovan. Men den moderna
definitionen av logaritmer kan inte fungera som en modell för att få fram det
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essentiella hos logaritmer, om den kategoriseras som en semiotisk modell.
Det är således en förenkling av begreppet, vilket kan ge en förklaring till
varför definitionen inte besvarar vissa frågor, se till exempel Panagiotous
(2011) diskussion tidigare i detta arbete. Det är alltså inte möjligt att rekonstruera begreppet utifrån definitionen för att få fram det essentiella. Till exempel skulle Eulers härledningen av identiteten lga + lgb = lgab, se tidigare i
detta arbete, också innebära att gå från det konkreta (om definitionen antas
kunna behandlas som något konkret av eleverna) till det abstrakta (identiteten). Det finns inte heller någon direkt koppling mellan definitionen och de
begrepp som är kända av eleverna, till exempel funktionsbegreppet, exponentialfunktioner, kontinuitet etcetera.
En modell som skall kunna åstadkomma en teoretisk generalisering behöver
utifrån ett lärandeverksamhetsperspektiv vara strukturell. Hur en sådan modell kan konstrueras och användas beskrivs i nästa kapitel, som handlar om
studien design.

4.2.2 Lärandehandlingar och lärandeuppgifter
Strukturen för en lärandeverksamhet kan sägas börja med formulering av en
lärandeuppgift och avslutas med lösningen av denna uppgift. Verksamheten
skall svara mot ett motiv som genereras internt av lärandeuppgiften och kan
ta sig i uttryck som ett mål om eleven är medveten om motivet (Repkin,
2003). Lärandeuppgiften är kopplad till bemästrande av olika lagar och principer för det vetenskapliga begreppet, så kallade lärandehandlingar
(Davydov V. V., 2008).
De lärandeuppgifter som introduceras för eleverna skall ha en riktning och
presenteras i form att ett problem, där eleverna får ägna sig åt problemlösning och sedan reflektera över strategival och självvärdering. Davydov
(2008, ss. 125-126) definierar lärandeuppgifter på följande sätt (min översättning):
1. Acceptera uppgiften som läraren framställer eller att självständigt framställa och formulera uppgiften.
2. Förändra villkoren för uppgiften för att kunna urskilja generella aspekter
av begreppet
3. Skapa en modell och teckna relationen symboliskt
4. Bearbeta modellen för att kunna utforska dess egenskaper i ren form
5. Konstruera särskilda uppgifter som kan lösas generellt
6. Bedömning av de handlingar som utförts
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7. Avgöra om och i vilken utsträckning uppgifterna har lösts i relation till
målet för lärandeverksamheten
Dessa punkter konkretiseras med några faktiska exempel från skola 91 i
Moskva, där lärandeverksamhet har praktiserats och utvecklats under många
år, eftersom det mig veterligen inte finns några exempel från gymnasiet.
I nästa avsnitt, studiens design, beskrivs hur dessa sju punkter använts i
denna studie. Exemplen i punkt 1 och 5 är från ett besök i Skola 91 i februari
2013, där ett antal lektionsbesök videodokumenterades. Övriga exempel är
utifrån Zuckermans (2007) beskrivning av ett par lektioner som genomförts
på samma skola.
Punkt 1 handlar om att eleverna skall förstå vad som skall göras för att
kunna ta sig an uppgiften. Ett exempel från skola 91 är när läraren först beskriver en situation där en elev från en annan klass har försökt lösa ett problem; att hälla lika mycket vatten i två olika bägare. Läraren frågar eleverna
vad de ska göra och eleverna svarar att de ska finna ett sätt att jämföra volymer för att avgöra om det verkligen är lika mycket. De formulerar uppgiften
själva, men läraren skulle lika gärna kunnat ha gjort det. Det viktiga är att
alla elever förstår vad uppgiften går ut på.
Punkt 2 handlar om att ändra villkoren för uppgiften för att eleverna skall få
möjlighet att finna något nytt, något mer generellt. Ett exempel från skola 91
är när eleverna skall jämföra mängden vatten i två bägare, alltså samma uppgift som tidigare, men med ett extremt litet enhetsmått. Poängen är att eleverna skall finna ”det gamla” sättet omständligt och tidskrävande och istället
finna ett nytt, mer effektivt sätt att göra denna jämförelse.
Punkt 3 och 4 handlar om att formalisera det eleverna gjort symboliskt. I
skola 91 används till exempel 𝐸
enheter av volymen E.

!

𝐾 för teckna att volymen K innehåller sju

Punkt 5 innebär att speciellt utformade uppgifter skall lösas. Ett exempel
från skola 91 var hur uppgiften som beskrevs under punkt 5 förändrades.
Eleverna skulle även här jämföra vattenvolymen i två bägare med olika
form, med de fanns i två olika städer. Det var alltså inte möjligt att göra en
direkt jämförelse, så eleverna var tvungna att söka efter och finna ett objekt
som kunde omvandlas till ett enhetsmått för att kunna lösa uppgiften.
Eleverna använde ett glas som fanns i bägge städerna som enhetsmått (A)
och genom att mäta respektive volym med detta glas var det möjligt att
jämföra volymerna. Den ena volymen (K) bestämdes till 7 enhetsmått och
den andra volymen (M) bestämdes till 4 enhetsmått. Detta tecknades så här:
Stad A: 𝐴
Stad B: 𝐴
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𝐾
𝑀

Nu kan volymen i de olika städerna studeras i ren form, i detta fall i
standardmåttenheten A, som sedan kan jämföras genom att använda tallinjen.
Punkt 6 och 7 handlar om reflektion. Zuckerman (2004, s. 10) beskriver
reflektion som förmågan att beakta mål, metoder och mening av sina egna
och andras handlingar och idéer. Det handlar också om förmågan att ta andras perspektiv och uppskatta och undersöka deras förslag och att bedöma
sina egna styrkor och begränsningar för att överträffa eller acceptera sina
egna tillkortakommanden. Punkt 7 talar också om för eleverna om uppgiften
lösts korrekt.

4.3 Forskningsgruppens överväganden för val av teori
I en learning study, som är forskningsansatsen i denna studie och beskrivs i
nästa kapitel, används alltid någon form av teori för lärande. I inledningen av
detta arbete skrevs om riskerna med att inte använda någon teori alls, se till
exempel de invändningar som förts mot teacher research. Vanligtvis brukar
variationsteorin användas i en learning study, men det är möjligt att använda
andra teorier. Forskargruppen befarade att det utan någon teori skulle finnas
en uppenbar risk att forskningslektionens utformning skulle falla tillbaka till
den kulturbärande undervisningstradition, som också beskrevs i inledningen,
i vilken vi är en del i och av.
De olika teorier för lärande som diskuterades i forskningsgruppen och var
aktuella att använda i studien var Polya (1945), Isoda och Nakamura (2010) i
japansk lesson study och variationsteori (Marton, 2014). En viktig faktor till
det slutgiltiga valet var Davydovs (2008) idé att vetenskapliga begrepp inte
kan framställas som färdiga, det vill säga överföras eller upptäckas av eleverna, vilket forskargruppen tolkade att de olika teorierna för problemlösning har som grundantagande. Okazaki (2010) skriver till exempel om att
eleverna i en japansk lesson study skall tänka själva och att kunskap aktivt
skall konstrueras och Polya (1945) skriver att ”The student should acquire as
much experience of independent work as possible.” (s. 1).
Ytterligare en viktig faktor för val av teoretiskt ramverk var medieringsbegreppet, som saknas i de andra teorierna. I variationsteorin använder Marton
(2014) begreppen ”aspects critical for making distinctions and aspects
critical for generalizing” (sid. 56) och använder exempelvis begreppen ”triangel”, ”hund” och ”grön” för att beskriva vad som krävs av den lärande ska
urskilja något specifikt och något generellt. Att behandla logaritmbegreppet
på samma sätt som triangel eller grön skulle innebära att det finns något
specifikt att som går att urskilja, till exempel att alla (positiva) tal kan skrivas med basen 10 på följande vis, 𝑦 = 10!"! . Att urskilja aspekter hos konkreta objekt på detta sätt kan ur det valda teoretiska ramverkets perspektiv
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förstås som empirisk generalisering. I de inledande kapitlen i detta arbete
argumenterades för vilka hinder ett sådant (instrumentellt) användande av
definitionen kan leda till, nämligen en procedurellt inriktad undervisning.
För att utforma en annan typ av undervisning, såg forskargruppen medieringsbegreppet som en möjlighet för att åstadkomma detta. Genom att konstruera en modell som kunde användas som ett medierande redskap för att
packa upp och utforska logaritmbegreppet skulle det vara möjligt för eleverna att utveckla ett teoretiskt kunnande.
En annan viktig faktor för teorivalet var det som i detta arbete benämns
undervisningens utformning. Teorin för lärandeverksamhet gav ledtrådar till
hur undervisningen kan utformas för att eleverna skall kunna ges möjlighet
till att till exempel reflektera, något forskargruppen saknade i de andra teorierna.
I den valda teorin är den kulturhistoriska kopplingen en viktig del, som av
flera skäl också var viktigt att beakta i denna studie. Dels utifrån de implikationer för undervisningen som diskuterades i inledningen av detta arbete, dels
utifrån kursplanen i matematik där det framgår att matematikens kulturhistoria skall beröras i matematikundervisningen, se Skolverket (2011).
Forskargruppen kunde heller inte bortse från att Davydov-El'konins kursplan
i matematik också har visat sig vara mycket framgångsrik för elevers kunskapsutveckling, vilket till exempel Zuckerman (2004) visat när hon jämfört
resultat från PISA-undersökningen år 2000 och inom matematisk problemlösning (Kozulin & Kinard Sr., 2008).
I nästa kapitel beskrivs hur studien utformades utifrån det ovan beskrivna
teoretiska ramverket.
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5 Metod och design av studien
”Design is thinking made visual”
Saul Bass (1920 – 1996)

I denna studie har learning study använts som forskningsansats, vilket ligger
till grund för hur detta kapitel är uppbyggt. Det som kännetecknar learning
study är att den är kollaborativ, iterativ och fokuserad på ett specifikt ämnesinnehåll, ett så kallat lärandeobjekt, samt att den utgår från en beprövad teori, se till exempel Pang och Marton (2003).
Det kollaborativa innebär att lärare och forskare träffas och samtalar om
teoretiskt perspektiv och val av innehåll. Innehållet analyseras djupare genom att beakta tidigare forskning och lärarnas erfarenheter samt genom olika
test och eventuellt också intervjuer av elever. Efter detta planeras en lektion
som genomförs av någon av lärarna. Lektionen videofilmas och eleverna gör
sedan ett eftertest. Lektionen och resultat från testen analyseras och denna
analys ligger till grund för en förändring av nästkommande forskningslektion
(Pang & Marton, 2003).
I detta kapitel beskrivs inledningsvis hur urvalet gjorts, det vill säga vilka
lärare och elever som deltagit i studien, samt om studiens genomförande och
hur datainsamlingen gick till. Vidare beskrivs det specifika ämnesinnehållet
och hur det teoretiska ramverket använts för att utforma forskningslektionen
och vad i den iterativa processen som föranlett en förändrad lektionsdesign.
Slutligen förs en diskussion kring forskningsetiska överväganden som gjorts
i studien.

5.1 Urval och genomförande
Urvalet av lärarna som deltog i studien är ett så kallat bekvämlighetsurval, se
Bryman (2002). De deltagande lärarna i första delstudien arbetade på samma
skola, kallad Höstgymnasiet i denna studie, och hade tidigare arbetat tillsammans med olika utvecklingsprojekt på skolan. Urvalet av lärare till andra
studien var kollegor till tre av lärarna som deltog i första studien, som under
studiens gång hade bytt arbetsplats till två andra skolor, som kallas Vinter-
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gymnasiet respektive Vårgymnasiet. Sammanlagt deltog 135 lärare, i högre
eller lägre grad, och ca 150 elever i sex olika grupper i studien.
Alla skolor är innerstadsgymnasieskolor i en av Sveriges största kommuner,
där Höstgymnasiet har kommunal huvudman och Vintergymnasiet och Vårgymnasiet är fristående gymnasieskolor. På Vårgymnasiet undervisas eleverna på engelska men har svenska som modersmål. I första delstudien valdes grupperna utifrån vilka kurser som pågick där avsnittet logaritmer
ingick, vilket resulterade i grupp 1, 2 och 3 på Höstgymnasiet. I andra
delstudien valdes grupperna på samma sätt, vilket resulterade i grupp 4 och 5
på Vintergymnasiet och grupp 6 på Vårgymnasiet, se figur 3. Lärare 5 och 6
ingick inte i forskargruppen från början och lärare 6 undervisar på engelska
och har engelska som modersmål.
Delstudie 1

Grupp 1, Lärare 1
Höstgymnasiet, Ma2b

Grupp 2, Lärare 2
Höstgymnasiet, Ma2c

Grupp 3, Lärare 3
Höstgymnasiet, Ma2c

Delstudie 2

Grupp 4, Lärare 4
Vintergymnasiet, Ma2b

Grupp 5, Lärare 5
Vintergymnasiet, Ma2b

Grupp 6, Lärare 6
Vårgymnasiet, Ma2b

Figur 3. De sex lektionerna i studien.

Den första delstudien genomfördes under våren 2013 och den andra delstudien genomfördes under hösten 2013. Det empiriska materialet bestod av
150 eftertest, 6 videoinspelade lektioner, 32 elevintervjuer, resultat från elevernas nationella prov i matematik kurs 2c och 2b (ej möjligt för delstudie
2), resultat från kommunprovet6 i matematik samt dokumentation av lektionsplaneringar.

5.1.1 Videofilmade lektioner
Samtliga lektioner filmades i sin helhet, se tabell 2 för detaljer. De inspelade
filmerna transkriberades sedan med hjälp av programmet InqScribe.

5

Tre av lärarna bytte arbetsplats under studiens genomförande, varav två inte fullföljde hela
studien. Två nya lärare tillkom som ej var med då studien startade.

6

Kommunprovet är ett standardiserat test som alla elever i åk 1 på gymnasiet genomför i kommunen.
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Tabell 2. Sammanställning över videoinspelade forskningslektioner för studien
Grupp 1

2013-01-21, 50 min

2 observatörer, 1 kamera

2013-01-22, 50 min
Grupp 2

2013-02-05, 80 min

1 observatör, 2 kameror

2013-02-08, 25 min
Grupp 3

2013-03-12, 64 min

2 observatörer, 2 kameror

2013-03-13, 43 min
Grupp 4

2013-10-23, 118 min

2 observatörer, 2 kameror

Grupp 5

2013-11-06, 155 min

2 observatörer, 1 kamera (kamera 2 ur funktion)

Grupp 6

2013-11-21, 63 min

1 observatör, 2 kameror

2013-11-22, 66 min
2013-11-27, 16 min

5.2 Det specifika ämnesinnehållet i studien
I learning study används begreppet lärandeobjekt, som svar på frågan ”Vad
är det eleverna ska lära?”, se Marton (2014). Lärandeobjektet kan delas in i
en direkt och en indirekt apsekt, vilket svarar mot vad som skall läras och
vilka förmågor som skall utvecklas (Marton & Pang, 2006).
Logaritmer introduceras i den svenska gymnasieskolan där kursplanen i matematik delas upp i tre olika delar; centralt innehåll, förmågor och kunskapskrav. I det centrala innehållet för kurs 2c står att undervisningen skall behandla:
•

Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.

•

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponentialekvationer.

För kurs 2b står motsvarande:
•

Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.

•

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
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Vidare står i kursplanen att eleverna skall utveckla olika förmågor, vilket
gäller för samtliga matematikkurser, till exempel använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp och hantera procedurer och lösa matematiska problem. Men vad innebär det att använda eller beskriva logaritmer?
Kursplanens tre delar skulle kunna kopplas till Carlgrens (2011) begrepp
kunskap – centralt innehåll, kunnighet (elevers erfarenheter) – förmågor och
kunnande – kunskapskrav. Kursplanens delar, till exempel de förmågor eleverna ska utveckla, kan också kopplas till hur ett lärandeobjekt kan beskrivas. Marton et al, (2004) beskriver också ett lärandeobjekt som ett slags
kunnande, till exempel att kunna urskilja, komma ihåg eller förstå. Marton
och Booth (1997) menar att det alltid finns ett vad och ett hur i relation till
lärande, där vad är kopplat till det som kallas det direkta lärandeobjektet
(den specifika aspekten) och hur är kopplat till det indirekta lärandeobjektet
(den generella aspekten).
Lärandeobjektet skulle alltså kunna formuleras som att eleverna ska kunna
använda definitionen av logaritmer (direkta lärandeobjektet) för att till exempel kunna lösa exponentialekvationer eller derivera exponentialfunktioner
(indirekta lärandeobjektet).
Det kunnande som eleverna ska utveckla definieras utifrån kunskapskraven i
matematik (Skolverket, 2014), där olika nyanser av elevers kunnighet
speglas i de olika betygsstegen, till exempel ”Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer
…” eller ”Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med
hjälp av flera representationer …”. Användande beskrivs som ”Eleven kan
med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att
lösa matematiska problem” eller ”Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem”.
Kunskap-kunnande-kunnighet kan också beskrivas utifrån det valda teoretiska perspektivet. I så fall handlar det om att elever deltar i en lärandeverksamhet där eleverna utvecklar nya kunskaper om logaritmer genom att tillsammans utforska det vetenskapliga begreppets betydelse och hur delar av
begreppet relaterar till varandra. Kunskap om ett vetenskapligt begrepp kräver redskap och elevernas kunnande består i att gemensamt och succesivt
appropriera de tillgängliga redskapens medierande potential. Kunnigheten
kan då sägas vara hur väl eleverna tar till sig redskapen.
De frågor forskargruppen initialt ställde var hur forskningslektionen skulle
utformas, så att den hade potential att utvecklas till en lärandeverksamhet.
Hur detta arbete tog form beskrivs i avsnitten nedan.

44

5.3 Design av forskningslektionen
I denna studie användes lärandeverksamhet både för design av forskningslektionen och för analys av elevernas handlingar i de filmade lektionerna.
Inledningsvis träffades forskargruppen och diskuterade teori och innehåll
och lektionsdesignen arbetades succesivt fram. Målet var att
forskningslektionen skulle utformades så att den skulle kunna utvecklas till
en lärandeverksamhet. För att uppnå detta behövde vi först konstruera en
modell.

5.3.1 Modellen i studien
I studien utvecklades en strukturell modell för logaritmer, som ett specifikt
redskap, som skulle rekonstrueras av eleverna och användas för att bli förtrogen med detta medierande redskap för att packa upp och utforska det essentiella hos logaritmbegreppet. För att möjliggöra detta konstruerades ett
antal uppgifter som skulle vara sådana att de endast kunde lösas med hjälp
av det framtagna redskapet. Eleverna skulle då få möjlighet att visa att de
också kunde använda redskapet i handling. ”Mastering a concept means not
only knowing the attributes of the objects and phenomena embraced by the
given concept but also being able to apply the concept in practice, being able
to operate with it” (Smimov, citerad av Davydov, 1990). Några uppgifter
skulle också leda till att teckna relationen mellan talen på de två tallinjerna
symboliskt för att utforska olika egenskaper i ren form, se punkt 3 och 4 för
definitionen av lärandeuppgifter i avsnitt 4.2.2.

5.3.2 Lärandeuppgifter
För att en lärandeverksamhet skulle kunna iscensättas behövdes ett antal
uppgifter konstrueras som skulle kunna utvecklas till lärandeuppgifter. Uppgifter skulle ge svar på varför logaritmer finns, hur de kan konstrueras, hur
de kan beskrivas och vilka speciella egenskaper de har. Detta resulterade i att
forskningslektionen delades upp i fyra olika delar, se figur 4.
Del	
  1	
  
Historisk	
  introdukWon	
  

Del	
  2	
  
KonstrukWon	
  av	
  eY	
  
medierande	
  redskap	
  

Del	
  3	
  
RelaWonen	
  mellan	
  talen	
  
på	
  de	
  bägge	
  tallinjerna	
  

Del	
  4	
  
Några	
  unika	
  	
  egenskaper	
  
hos	
  logaritmer	
  

Figur 4. Forskningslektionens uppdelning i studien.

I den iterativa processen analyserades och reviderades de olika lektionsdelarna under studiens gång. Iscensättandet och de ändringar som genomfördes
beskrivs i analys- och resultatdelen. Här redovisas de idéer forskargruppen
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hade med de olika delarna och hur dessa idéer var tänkta att realiseras med
hjälp av olika uppgifter.

5.3.3 Planering av del 1 – en historisk introduktion
Syftet med den första uppgiften, som här kallas historisk introduktion, var att
återskapa det ursprungliga behovet av att kunna beräkna komplicerade multiplikationer mer effektiv, det vill säga snabbare. Begreppet logaritmer skulle
introduceras som en lösning på detta problem, som ett sätt att ersätta en multiplikation med en addition.
För att möjliggöra detta planerades inledningsvis att läraren skulle visa logaritmtabeller och hur dessa kunde användas för att kunna utföra en multiplikation som en addition.

5.3.4 Planering av del 2 - konstruktion av ett medierande
redskap
I lärandeverksamheten behövdes en modell som kunde fungera som ett medierande redskap, som inte utgick ifrån den färdiga definitionen för logaritmer. En vanlig ingång till logaritmer som använts av lärarna i forskargruppen var att börja med potenser. Ur det valda teoretiska perspektivet är en
sådan ingång inte tillräcklig, enligt tidigare resonemang om empirisk och
teoretisk generalisering. Dessutom är potenser med heltalsexponenter inte
tillräckligt generellt, enligt samma resonemang som används för att en upprepad addition inte kan förklara begreppet multiplikation fullt ut (se Davydov, 2008). Till exempel kan 3 ∙ 𝜋 ses som 𝜋 + 𝜋 + 𝜋, men en addition kan
inte beskriva multiplikationen 3 ∙ 𝜋, eftersom 3 är ett irrationellt tal. Om
logaritmer introduceras via potenser kan vi av samma anledning inte skapa
mening åt potensuttryck som innehåller irrationella exponenter, till exempel
2! .
Den ursprungliga modell som Napier konstruerade bygger på principen att
två punkter rör sig kontinuerligt längs var sin tallinje, se figur 5. Denna modell skulle därför kunna fungera även för irrationella exponenter.
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Figur 5. En oändlig och en ändlig tallinje där två punkter rör sig med
olika hastighet.

Denna modell antog dock forskargruppen vara för komplex, då den innehåller begrepp som hastighet, proportionalitet och oändlighet, vilket skulle
kunna vara problematiskt för eleverna. Istället konstruerades en ny modell
utifrån samma idé, men som har samma egenskaper. Principen bygger på att
jämföra en aritmetisk och en geometrisk tallinje, det vill säga jämföra tal på
en tallinje som bygger på addition och med tal på en annan tallinje som bygger på multiplikation, se figur 6.

Figur 6. En aritmetisk tallinje och en geometrisk tallinje.

Med denna modell är det möjligt att beskriva både ett exponentiellt och ett
logaritmiskt samband. Tallinjerna skulle konkretiseras med specifika tal för
de bägge tallinjerna, till exempel 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare för den aritmetiska tallinjen och 1, 2, 4, 8 och så vidare för den geometriska, se figur nedan.

Figur 7. En konkretisering av de generella tallinjerna.

Det beslutades att den geometriska tallinjen inte skulle bygga på bas 10 då
flera i forskargruppen ansåg att vissa aspekter skulle riskera att gå förlorade.
Till exempel fanns en uppenbar risk att resultatet av multiplikationen
1000· 100 är för uppenbar och att då idén att med att ersätta multiplikation
med addition skulle verka meningslös. Om eleverna skulle föreslå denna bas,
skulle lärarna efterfråga andra exempel, som sedan skulle väljas istället.
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5.3.5 Planering av del 3 - relationen mellan talen på de bägge
tallinjerna
Idén till uppgiften byggde på det teoretiska antagandet att eleverna själva ska
konstruera och bilda relationer. Uppgiften som konstruerades var att eleverna skulle söka och finna relationen mellan talen på det två tallinjerna. Uppgiften antogs kunna utvecklas till en lärandeuppgift av två skäl. För det
första finns en möjlighet att teckna sambandet på olika sätt, till exempel som
2x, x2 eller 2x, och för det andra att inversen och symbolerna för att teckna
detta, log2y, var okänd för eleverna.

5.3.6 Planering av del 4 och 4a - några unika egenskaper hos
logaritmer
Nästa uppgift var att visa hur modellen kunde användas som ett redskap för
att ersätta en multiplikation med en addition. Syftet med denna uppgift var
att låta eleverna packa upp och utforska logaritmer med det redskap de konstruerat, med speciellt fokus på relationen mellan multiplikation-addition.
Till exempel skulle eleverna kunna välja talen 4 och 8 på den nedre tallinjen,
multiplicera dessa, 4 ∙ 8 = 32, och sedan finna att detta motsvarar en addition
av motsvarande tal på övre tallinjen, det vill säga att 2 + 3 = 5. På så sätt
skulle de få möjlighet att i handling visa med konkreta exempel hur redskapet kan användas för att ersätta multiplikation med addition.
Detta var något som gjordes på olika sätt i de tre grupperna i första delstudien, vilket beskrivs mer utförligt i analys- och resultatdelen.

5.3.7 Planering av del 4b – de nya uppgifterna
I delstudie två utvecklades fler uppgifter som skulle ge eleverna möjlighet att
visa att de kunde använda det konstruerade redskapet i handling och då
öppna upp för att utforska logaritmbegreppet ytterligare. De uppgifter som
skulle prövas i de olika grupperna var följande:
1. log24 + log28 = ?
2. log24 + log28 = log2?
3. log2a + log2b = log2?
4. log28 + 2 = ?
5. log24 + 2 = log2?
6. log2a - log2b = log2?
7. log27 + log2? = log235
8. log264 - log2256 = log2?(*)
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9. log264 - log2256 = ?(*)
Principen för uppgifternas konstruktion byggde på antagandet att eleverna
skulle utveckla ett kunnande genom att söka efter en generell metod eller
princip för att kunna lösa en hel klass av uppgifter. De generella i detta fall
är identiteterna, som tas upp i uppgift 3 och 6, och som kallas logaritmlagarna. För att kunna göra denna generalisering behöver eleverna hitta interna
relationer och egenskaper genom att gå från det abstrakta till det konkreta.
Denna process beskrivs nedan.
Det abstrakta i uppgift 1 är uttrycket ”log24 + log28”, eftersom det krävs ett
teoretiskt arbete för att bestämma summan. För att kunna lösa uppgiften
behöver eleverna först bestämma värdet av log24. Detta kan göras på olika
sätt, till exempel med hjälp av tallinjerna, som då fungerar som medierande
redskap. För att bestämma värdet, måste först talet 4 identifieras på den
nedre tallinjen som sedan paras ihop med motsvarande tal på övre tallinjen,
det vill säga 2, se figur nedan.
x = log2y

y = 2x
Figur 8. En aritmetisk och en geometrisk tallinje.

Uppgiften kan också lösas utan tallinjerna om log24 ses som ”det tal två skall
upphöjas till för att man ska få fyra”, det vill säga genom att använda ett
medierande redskap, som en mental modell. Motsvarande gäller för log28
och när värdet av bägge dessa uttryck bestämts till 2 och 3 kan summan 5
beräknas utan tallinjerna.
För uppgift 2 måste den beräknade summan skrivas som en logaritm, det vill
säga summan 5 skall skrivas som log232, något som indikeras av hur högerledet är tecknat. Det abstrakta handlar om att gå bakom det som kan urskiljas
visuellt, det vill säga att eleverna kan skriva tal (som är multipler av två) i
logaritmform, med hjälp av tallinjerna. Om det symboliska i denna uppgift
istället beaktas visuellt kan det vara så att det som urskiljs är symbolerna 4, +
och 8, som tillsammans med distributiva lagen, med avseende på symbolen
(*)

Syftet med uppgift 8 och 9 var att utöka tallinjerna åt vänster och presenterades och löstes
av eleverna i alla grupper. Detta var dock något som ligger utanför studiens syfte och frågeställningar samt vad som var möjligt att göra i detta arbete och har därför inte analyserats.
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log, skulle ge ett felaktigt resultat. Tidigare forskning har visat att det till
exempel är vanligt att eleverna i så fall får resultatet log212, istället för det
korrekta resultatet log232.
Syftet med uppgift 3 var att eleverna skulle ta fram en modell, en formel,
som visar att addition mellan två logaritmer kan ersättas med en enda logaritm, vars argument består av produkten av addendernas argument, det vill
säga identiteten, lg 𝑥 + lg 𝑦 = lg  (𝑥𝑦).
För att lösa uppgifterna 4 och 5 krävs att en av addenderna skrivs om, till
exempel log28 till värdet 3 eller talet två som log24. Detta kan öppna upp för
olika sätt att lösa uppgifterna och kan i sin tur möjliggöra reflektion, genom
att olika elevlösningar förs fram och diskuteras. För att kunna lösa dessa
uppgifter måste eleverna utgå från det abstrakta och gå till det konkreta på
samma sätt som i uppgift 1 och 2.
Uppgift 6 kan öppna upp för ännu en generalisering, vilket kan vara möjligt
att göra på olika sätt. Till exempel kan denna uppgift lösas på samma sätt
som uppgift 3, om eleverna skulle välja några egna, konkreta exempel först.
Ett annat möjligt sätt att lösa uppgiften, är att jämföra operationen addition i
uppgift tre med subtraktion och sedan transformera betydelsen av multiplikation till division.
Uppgift 7 var tänkt som en uppgift som kunde öppna upp för möjligheten att
härleda relationen mellan identiteterna. Uppgiften kan också lösas på olika
sätt, till exempel genom att använda identiteten i uppgift 3, eller genom att
skriva om den som log2? = log235 – log27 och därefter använda identiteten i
uppgift 6. Genom denna transformation av objektet, kan de interna sambanden mellan identiteterna hittas, vilket är en förutsättning för att utveckla ett
teoretiskt kunnande.

5.3.8 Eftertest i studien
Syftet med för- och eftertest kan vara olika i en learning study. Ett syfte är
att använda precis samma test innan och efter för att dra slutsatser om elevernas kunskapsutveckling, se till exempel Wernberg (2004). Ett liknande
syfte är att formulera det som hur många som ännu inte klarar det som var
tänkt att de skulle klara, se till exempel Marton och Tsui (2004). Ytterligare
ett syfte kan vara att jämföra resultat med en kontrollgrupp, som när Pang
och Marton (2002) jämför learning study och lesson study. I denna studie
skulle syftet kunna varit att ta reda på elevernas förkunskaper kring logaritmbegreppet, men eftersom begreppet antogs vara helt nytt för eleverna,
gjordes förtestet på ett annat sätt.
I det traditionella sättet att beskriva logaritmer, som en invers funktion till en
exponentialfunktion, finns flera olika förmågor som eleverna förutsätts be50

härska, till exempel funktionsbegreppet och potensbegreppet. Funktionsbegreppet kan beskrivas som ett besvärligt kunskapsområde och ett förtest för
att undersöka elevernas uppfattningar och kunnande kring detta skulle vara
möjligt att göra. Men den modell som användes i studien bygger på att jämföra tal på två tallinjer, som i sin tur bygger på addition och multiplikation.
Forskargruppen ansåg att om eleverna uppnått målen för tidigare matematikkurser skulle detta vara tillräckligt för att lösa de olika uppgifterna som tagits
fram. Om detta antagande var korrekt eller inte var en empirisk fråga och
något videoanalysen av de filmade forskningslektionerna skulle kunna ge
svar på. Vi i forskargruppen menar att förtestet på så sätt är inkorporerat i
lektionsdesignen, då eleverna ges möjlighet att visa om de kan konstruera
tallinjerna.
I studien användes ett eftertest som komplement till videoanalysen av forskningslektionerna. Tre av de fyra uppgifterna till testet kommer från tidigare
givna nationella prov och är därmed utprövade och språkgranskade, vilket
antas kunna ge resultaten en större validitet, än om uppgifterna skulle konstrueras av forskargruppen, se till exempel Boesen (2006). En av uppgifterna
i eftertestet skulle handla om vilka relationer som kan beskriva ett logaritmiskt samband, men en sådan saknades bland de uppgifter som samlats in
från tidigare nationella prov. Istället konstruerades en ny uppgift i relation
till detta. För att kunna lösa denna uppgift behövde eleverna avgöra om två
specifika tallinjer uppfyllde de generella villkoren för en aritmetisk och en
geometrisk tallinje. Av de uppgifter som tagits från de nationella proven,
valdes tre stycken, se tabell 3. Testet bestod av fyra uppgifter och finns som
bilaga 2.
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Tabell 3. Karaktären hos uppgifterna på eftertestet

Uppgift 1 – logaritmisk relation
Ex) Beskriver följande tallinjer ett logaritmiskt samband?
-5 -4 -3 -2

-1

0

1

2

3

4

5

6

0

2

4

6

8

10 12

Uppgift 2 – Värde av logaritm
Ex) Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till lg80?
Motivera ditt val.
a) 0,8

b) 0,9

c) 1,9

d) 2,9

e) 8,0

f) 800

Uppgift 3 - Betydelse av logaritm
Ex) Vad betyder lg18?	
  
Uppgift 4 - Lösa logaritmekvationer
Ex) Lös ekvationen lgx = 4	
  

Eftersom det handlar om ett bekvämlighetsurval med ett begränsat antal
elever, färre än 30 i varje grupp, behöver också reliabiliteten hos eftertestens
resultat diskuteras. Kvantitativa data bygger på att urvalet är relativt stort för
att resultatet ska vara statistiskt säkerställt. Syftet med detta test var för att
använda resultatet som ett underlag för nästa forskningslektion, snarare än
att försöka påvisa elevernas kunskapsutveckling. Resultaten skulle analyseras i förhållande till den genomförda lektionen och resultatet av denna analys
skulle kunna användas för att förändra lektionsdesignen. Ett problem med att
använda testet på detta sätt var att det var svårt att utifrån elevernas lösningar
ta reda på de faktiska orsakerna till att eleverna inte klarar vissa uppgifter.

5.3.9 Övriga test i studien
I kommunen där studien genomfördes tillämpas det fria skolvalet, vilket
innebär vissa skillnader i gruppernas kunskapsresultat i matematik. Generellt
sett har de skolor som deltog i studien hög antagningspoäng, mellan 240 och
3157, men det säger inte allt om elevernas allmänna kunskaper i matematik.

7

Högsta möjliga poäng är 320, vilket motsvarar betyget A eller mvg i alla ämnen på grundskolan.
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För detta användes istället resultat från kommunprovet som mått för detta
och för de grupper som efter kursen skrev det nationella provet, analyserades
även resultat från detta prov. De i studien deltagande gruppernas allmänna
matematikkunskaper relaterades till en ”medelgrupp”, för att på så sätt
förstärka den externa validiteten, då det blir möjligt att analysera och tolka
resultat från både lektioner och eftertest8.
Ett sätt att göra bestämma gruppernas allmänna matematikkunskaper är att
jämföra gruppernas meritvärde på det nationella prov eleverna genomförde
efter kursen. Meritvärdet beräknas genom att bestämma summan av
frekvensen för varje provbetyget på det nationella provet multiplicerat med
meritpoängen för respektive betyg. Meritpoängen för de olika betygsstegen
visas i tabellen nedan.
Tabell 4. Betyg och motsvarande meritpoäng
Betyg

A

B

C

D

E

F

Meritpoäng

20

17,5

15

12,5

10

0

Eftersom grupperna tillhör olika program, och därför skrev olika nationella
prov, används också resultat från kommunprovet för att kunna jämföra alla
tre grupper.

5.3.10 Intervjuer i studien
Enligt Davydov (2008) är lärandehandlingar länkade till de centrala begreppen behov och motiv, se tidigare kapitel om teoretiska ramverk. Dessa begrepp kan i sin tur förstås utifrån känslor, perception, fantasi, tänkande,
uppmärksamhet och vilja. För att försöka fånga dessa aspekter intervjuades
också ett antal elever, ungefär en fjärdedel, i anslutning till forskningslektionen. Elever valdes ut slumpmässigt genom att märka några av eftertesten
med ett kryss. De elever som hade ett sådant kryss tillfrågades om de kunde
tänka sig att bli intervjuade.
Intervjuerna var det Bryman (2002) kallar en semistrukturerad kvalitativ
intervju, men med några precisa frågor om motiv och syfte kring logaritmbegreppet, till exempel ”Varför finns logaritmer?” eller ”Vad kan logaritmer användas till?”. Eleverna valdes ut slumpmässigt, genom att ett kryss
sattes på ett några av eftertesten. De elever som slumpades fram fick möjlig-

8

Huvudsyftet med resultaten från eftertesten i studien har främst använts för att förändra
lektionsdesignen.
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het att tacka nej till medverkan, vilket också ett par av eleverna gjorde. De
elever som intervjuades informerades om syftet och hur det inspelade
materialet skulle användas. De intervjuade fick också välja om intervjun
skulle spelas in eller inte. Samtliga gav samtycke till att spela in digitalt,
vilket gjordes med en dator. Intervjuerna och transkriberades sedan med ett
vanligt ordbehandlingsprogram. Totalt intervjuades 32 elever mellan 2 och 9
minuter.
Resultatet från intervjuerna har främst använts som ett komplement till lektionsanalyser och analys av testresultat för att eventuellt förändra forskningslektionen.

5.4 Forskningsetiska överväganden
I varje forskningsprojekt finns metodval där forskningsetiska överväganden
behöver beaktas, vilket diskuteras i detta avsnitt.

5.4.1 Allmänna etiska principer
De allmänna forskningsetiska principer som beskrivs av Vetenskapsrådet i
fyra punkter, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010).
När det gäller informationskravet har samtliga deltagare informerats om
studiens syfte och att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan
avbryta deltagandet. Eleverna som inte velat bli filmade har också givits
möjlighet att placeras så att de ej medverkar. Samma sak för de som inte
velat bli intervjuade, de har också sluppit utan att behöva förklara varför de
inte ville. Eleverna i studien är alla över 15 år och därför har ett skriftligt
samtycke begärts av eleverna, men inte vårdnadshavare. Filmer med elever
och testresultat från enskilda elever kan inte sägas vara av känslig natur, eller
kränkande för eleverna då det handlar om undervisning, som i sig är en offentlig verksamhet. Elevernas namn har kodats i de Excelfiler där resultat
lagras och de filmer som finns existerar på en hårddisk som är inlåst i ett
kassaskåp när de inte används i analysarbete. Konfidentialitetskravet för
lärarna kan vara känsligt i denna typ av studie, då det i princip skulle gå att
lista ut vilken skola det gäller och också vilka lärare som deltar. Men i denna
studie har forskningslektionen tagits fram av forskargruppen tillsammans,
vilket innebär att den enskilde läraren inte är direkt ansvarig för lektionens
genomförande. Filmer har inte, och kommer inte, visas utför forskargruppen.
Om några filmklipp någon gång skulle visas i något annat forskarsammanhang, till exempel en konferens, kommer de medverkande i så fall tillfrågas.
Filmer kommer inte visas i något kommersiellt sammanhang.
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5.4.2 Forskarens roll och lärarnas roll i studien
Den föreliggande studien initierades och genomfördes gemensamt av en
forskargrupp, bestående av mig själv som forskande lärare tillsammans med
de deltagande lärarna. I en sådan grupp uppstår en viss asymmetri beroende
på att lärare och forskare kan ha olika agendor, till exempel vem som tar
initiativ och definierar problemet, vem som föreslår olika lösningar, vem
som bemästrar teoretiska redskap etcetera (Eriksson, 2014).
Att vara forskande lärare kan vara problematiskt både ur flera perspektiv. Ur
ett deltagarperspektiv visar Adamson och Walker (2011) på svårigheten att
vara likvärdig medlem som forskare tillsammans med lärare. Även ur ett
forskningsperspektiv, se till exempel Brown and Jones (2001) (citerad i
Newton och Burgess, 2008) ifrågasätts hur en forskare både kan observera
verkligheten och samtidigt vara en deltagare, där resultatet som presenteras
blir skevt för att forskaren presenterar sådant som man vill ska bli ett resultat. Stenhouse (1981) avfärdar den kritiken och menar att det är en större risk
att detta sker med ett utifrånperspektiv.
I denna studie var alla deltagare lika viktiga för att åstadkomma det vi gemensamt hade satt upp som mål, att åstadkomma lärande för eleverna i relation till logaritmbegreppet. Deltagarna har haft olika kompletterande roller,
och utfört olika handlingar, där alla är viktiga och bidrar, men på olika sätt.
Min egen roll var något som skulle kunna kallas forskningsledare, som till
exempel innebar att vara ämnesdidaktisk ”expert”. Lärarna å sin sida var
”experter” med sin praxiserfarenhet, till exempel när lektionerna skulle analyseras och vidareutvecklas. Forskningsledaren kunde erbjuda teoretiska
ramverk och lärarna kunde bistå med hur dessa teorier skulle kunna realiseras i klassrummet. Forskningsledaren kunde dokumentera, skriva rapporter
etcetera och lärarna kunde upprätta och genomföra en utarbetad lektionsplan
och så vidare. Denna arbetsfördelning var klar från början, och också uppskattad av alla deltagare i forskargruppen, vilket innebar att många av de
problem som potentiellt kan uppstå, jämför till exempel med ”messy collaboration” (Adamson & Walker, 2011), kunde undvikas.

5.5 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet kan vara problematiskt i en kvalitativ studie. Resultaten kan istället sägas ha en viss tillförlitlighet om resultatet bedöms kunna
användas i andra studier, för att prövas i en ny klass/grupp eller som en
grund att bygga vidare på och därmed även ha en viss överförbarhet. Detta
diskuteras i följande avsnitt.
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5.5.1 Generaliserbarhet
Kritik som kan riktas mot learning study som forskningsansats, är att innehållet, lärandeobjektet, och längden, ofta handlar det om enstaka lektioner,
skulle vara alltför avgränsat och snävt och att det på grund av detta inte går
att generalisera resultat. Denna kritik är allvarlig ur ett forskningsetiskt perspektiv, där det förutom av ekonomiska skäl även finns krav på kunskapsproduktionens kvalitet. Larsson (2009) menar till exempel att det måste finnas en möjlighet att generalisera.
Det som är möjligt att generalisera i denna studie kan vara det Larsson
(2009) kallar för transfer, eller likheter mellan olika kontexter. Runesson och
Gustafsson (2012) visade till exempel hur dokumentation av en genomförd
learning study i Hong Kong kunde användas av svenska lärare för elever i en
helt annan kontext. Collins med flera (2004) menar att klassrumspraktiken
generellt sett har många likheter, trots att det kan finnas stora kulturella
skillnader eftersom syftet är detsamma (massutbildning) och de har liknande
förutsättningar (kollektiv instruktion). I matematiken kanske den skillnaden
är ännu mindre, då symboler och begrepp ofta har samma betydelse. Den
modell som tagits fram har alltså stor potential att användas av andra i andra
kontexter, när det gäller det innehållsliga (logaritmer). Styrkan i modellen är
att den eventuellt kan användas inom andra områden, till exempel funktionslära, som i matematikdidaktisk forskning betecknas som ett besvärligt kunskapsområde.
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6 Analys och resultat

I den iterativa process som använts i studien hänger design, analys och resultat tätt ihop. I detta kapitel beskrivs hur ett analysredskap utformats utifrån
det teoretiska ramverket och hur resultat från olika test har analyserats. Sist
presenteras hur analysarbetet gick till och vilka resultat analysen gav.

6.1 Analysredskap i en lärandeverksamhet
I relation till det teoretiska begreppet lärandehandlingar har ett antal generella verksamhetsteoretiska frågor tagits fram som ställts till empiriska data i
studien. Frågorna har inspirerats av de frågor Eriksson, Lindberg och Ståhle
(2011) använt i sina analyser. Lärandehandlingar är alltid kopplade till elevernas handlingar och inledningsvis ställs därför frågan:
• Vem gör vad med vilket redskap?
Genom att besvara denna fråga blev det möjligt att göra en beskrivning över
vad som skedde under lektionen, men också att söka efter handlingar som
utförts av eleverna. Denna narrativa text har framställts så neutralt som möjligt i presensform för att skilja den ifrån analysen, som skrivits i imperfektform.
Uppgifterna var konstruerade för att utvecklas till lärandeuppgifter, men för
att avgöra om uppgiften verkligen blev en lärandeuppgift, analyserades
också behandlandet av uppgiften. Repkin (2003) jämför med att se någon
läsa en bok inte säger något om vilken verksamhet bokläsaren är engagerad
i. Om läsaren låtsas kunna läsa är det en lek och inte någon lärandeverksamhet. En bok kan också läsas på olika sätt, till exempel korrekturläsas eller
analyseras för att skriva en rapport. Bokläsarna utför till synes samma handlingar, men målet och den uppgift som skall lösa är olika (a.a, 2003).
Ytterligare frågor, se Eriksson et al. (2011), att försöka utreda blir då:
•

Vad är uppgiften och vad är möjligt för eleverna att förstå som uppgift?

•

Vad är tänkt att åstadkommas och vad försöker eleverna åstadkomma?

•

Vad är känt/okänt för eleverna?

•

Hur löser eleverna uppgiften?
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Sista delen av analysen handlar om reflektion där följande frågor ställs:
•

Hur bedöms lösningar?

•

Hur utvärderas lösningar?

•

Vilken typ av reflektion görs?

6.2 Analysarbetet
Analysen av forskningslektionerna har gjorts i flera steg och vid olika tillfällen. Dels under själva studien för att förändra lektionsdesignen och dels
efter studien, där lektionerna kunde jämföras och en mer fördjupad analys
kunde göras.
I anslutning till genomförandet av respektive lektion gjordes en videoanalys
av forskaren, läraren som genomförde lektionen, observatören och ibland
andra lärare i forskargruppen. De inblandade tittade på den filmade lektionen
och när någon fann något intressant, stoppades filmen. Vid ett sådant stopp
diskuterades vad som var intressant och varför och om något i så fall skulle
ändras till nästa lektion. Efter detta gjordes också en analys av eftertest och
elevintervjuer av forskaren, vilket också kunde också vara underlag för att
förändra lektionsdesignen.
I den fördjupade analysen analyserades varje del av lektionen separat, det
vill säga först del 1, sedan del 2 och så vidare. För att skriva fram ett inledande resultat, görs först en beskrivning av vad som sker i klassrummet för
att visa hur innehållet iscensatts och behandlats. En sådan beskrivning kan
också ge ledtrådar till det fortsatta analysarbetet, genom att söka efter och
hitta de avsnitt som innehåller elevernas handlingar i relation till de uppgifter
eleverna ska lösa.
Därefter beskrivs den analys och vilka data som låg till grund för de eventuella förändringar som gjordes till nästkommande lektion. Här kan både elevintervjuer och resultat på test finnas med som analysunderlag.
Sedan presenteras ett resultat och eventuella slutsatser. Denna procedur upprepas sedan för nästa lektionsdel och när alla lektionsdelar har analyserats
presenteras resultat och en fördjupad analys från de olika test som använts.
Slutligen presenteras ett sammanfattande resultat.
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6.3 Analys och resultat av delstudie 1
I denna delstudie analyseras iscensättandet av forskningslektionens fyra planerade lektionsdelar, se figur nedan, som beskrevs i tidigare avsnitt i detta
arbete.
Del	
  1	
  
Historisk	
  introdukton	
  

Del	
  2	
  
KonstrukWon	
  av	
  det	
  
matemaWska	
  redskapet	
  

Del	
  3	
  
RelaWonen	
  mellan	
  talen	
  

Del	
  4	
  
RelaWonens	
  unika	
  	
  
egenskaper	
  

Figur 9. Forskningslektionens uppdelning i delstudie 1.

6.3.1 Iscensättning och analys av del 1 – den historiska
introduktionen
I grupp 1 visas en PowerPoint-presentation som forskargruppen gjort, se
bilaga 3. Läraren introducerar logaritmbegreppet och berättar om det historiska behovet av att försöka finna ett sätt att lösa ett problem. Läraren använder Kepler och de beräkningar han behövde göra i sina astronomiska
arbeten som ett konkret exempel. Därefter visar läraren de tabeller som Napier och Briggs hade tagit fram, se bild nedan.

Bild 5. Briggs 14-ställiga logaritmtabell.

Anledningen till att logaritmtabeller hade konstruerats, förklaras vara för att
ersätta multiplikation med addition.
Läraren: [Dessa tal har beräknats] med jättemånga decimaler. Jättenoggrant
[pekar på tiologaritmen av två i högra spalten i tabellen]. Vi vet
ännu inte vad det här talet är. […] Det här talet kallas för logaritmen
av det här talet [pekar på talet 2 i den vänstra spalten]. Vad ska vi ha
detta till? Jo, vi har ett problem! Vi vill beräkna 219 gånger 417.
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Läraren visar hur Briggs logaritmtabell används för att ersätta talen (faktorerna) 219 och 417 med talen 2,34[…] och 2,62[…], se bild nedan.

Bild 6. Talen 219 och 417 och tiologaritmen för dessa tal.

Läraren bräknar summan av de nya talen till 4,96[…], och använder sedan
tabellen igen för att visa att detta tal motsvaras av talet 91 323, se bild nedan,
och säger sedan att detta är produkten av 219 och 417.

Bild 7. Tiologaritmen för 91 323

Under denna introduktion fick eleverna möjlighet att ställa frågor, och en
elev frågar om antalet decimalkomman i den 14-ställiga logaritmtabellen,
som läraren förklarade vara ett sätt att gruppera siffrorna. I övrigt ställdes
inga frågor av eleverna.
I diskussionen som några i forskargruppen gjorde i anslutning till lektionen,
bestämdes att inget i innehållet skulle ändras i denna del för nästa grupp.
Läraren som skulle genomföra lektionen ville dock inte använda den färdigställda PowerPoint-presentationen, vilket inte sågs som någon större förändring av innehållets behandling.
I grupp 2 gör läraren precis på samma sätt som läraren i grupp 1, men med
skillnaden att allt skrivs på tavlan. Läraren berättar om Napier och Briggs
och hur Kepler använde logaritmer för att göra avancerade beräkningar.
Även multiplikationen 219 ∙ 417 används som exempel, och läraren visar hur
talen kan skrivas om som en addition med hjälp av logaritmer, hur dessa tal
sedan adderas och hur resultatet av produkten därefter kan bestämmas.
Eleverna ställde inga frågor under tiden, men när läraren var klar, ville en
elev få en förklaring och läraren sa att det var det lektionen gick ut på.
I anslutning till lektionerna intervjuades några av eleverna i bägge grupperna
för att försöka avgöra om eleverna kunde redogöra för varför logaritmer
konstruerats ursprungligen. Ett utdrag av en intervju med en av eleverna
grupp 1 exemplifierar detta:
Intervjuare:

Kommer du ihåg varför man införde logaritmer?

Elev:

Ja, det var väl det här… Ah, lite pinsamt, men…

Intervjuare:

Det spelar ingen roll!
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Elev:

Det var väl för att man inte ville, eh… Ah, nä, ärligt talat är jag
inte säker.

Intervjuaren ställer direkta frågor kopplade till syftet med uppgiften, men
eleven säger sig dock inte veta, genom att uttrycka att det är pinsamt och att
eleven inte är säker.
Alla intervjuade elever, totalt 10 stycken i grupp 1 och 2 uttryckte att den
historiska introduktionen var spännande och intressant, men många kunde
inte redogöra för det ursprungliga behovet av logaritmer.
Designen förändrades därför för den tredje gruppen, så att eleverna skulle
ges möjlighet att i handling få möjlighet att erfara hur en multiplikation utfördes innan logaritmerna fanns med hjälp av en av dåtidens mest effektiva
metoder för att multiplicera två tal, a och b:
𝑎𝑏 =

(!!!)!
!

−

(!!!)!
!

.

I grupp 3 visar läraren ovanstående formel och förklarar att Babylonierna
använde den för att förenkla multiplikation. Läraren låter eleverna beräkna
några exempel, och eleverna menar att det inte är så mycket lättare eftersom
man fortfarande behöver genomföra en annan multiplikation, när kvadraterna ska beräknas.
Sedan fick eleverna samma uppgift som i de två föregående grupperna, som
behandlades på liknande sätt med logaritmtabellen. Inte heller i denna grupp
användes den färdiga presentationen, på grund av tekniska problem.
Skillnaden jämfört med föregående grupper var att läraren hade försatt eleverna i en situation där de i handling fick utföra multiplikation med två olika
ersättningsmetoder, som sedan (implicit) kunde jämföras. I anslutning till
lektionen intervjuades sju elever i gruppen och resultatet av den analys som
gjordes av dessa elevers utsagor visade att samtliga kunde redogöra för det
ursprungliga behovet av logaritmer.
Resultatet kan förklaras termer av lärandehandlingar. I grupp 1 och 2 beskrev lärarna syftet med logaritmer genom att introducera begreppet logaritm
och sedan visa hur en addition kunde ersätta en multiplikation. Därefter
ställdes olika frågor, till exempel ”Vad är det för tal som Napier/Briggs beräknade?”, ”Hur fungerar metoden?” och ”Vilka fler spännande egenskaper
har talen?”. Eftersom lärarna visade och formulerade frågorna, utfördes inga
lärandehandlingar av eleverna.
I grupp 3 försattes eleverna i en situation där de själva fick beräkna produkten av två tal på två olika sätt, med och utan hjälp av logaritmer. I de handlingar eleverna utförde, fick de möjlighet att erfara och reflektera över denna
skillnad.
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Genom den lärandeverksamhet som iscensattes fick eleverna i grupp 3 möjlighet genom olika handlingar jämföra multiplikation med och utan logaritmer. Eleverna kunde i högre grad redogöra för syftet ur ett historiskt perspektiv, till skillnad mot eleverna i grupp 1 och 2, vilket indikerar att uppgiften i sig kanske har genererat ett internt motiv, vilket är en viktig del i en
lärandeverksamhet.

6.3.2 Iscensättning och analys av del 2 – konstruktion av det
specifika matematiska redskapet
I alla grupper ritar lärarna först upp två tomma tallinjer på tavlan, se figur
nedan.

Figur 10. Hur tallinjerna ritades upp initialt i alla grupper.

I grupp 1 börjar läraren numrera den övre tallinjen med noll och förklarar
sedan att den ökar med ett och ritar böjda pilar mellan delstrecken och skriver ”+ 1” över dessa. Läraren tillägger att man alltid adderar lika mycket
varje gång och skriver sedan upp alla tal mellan noll och sex. Läraren säger
sedan att detta kallas för en aritmetisk tallinje varpå en elev frågar vad aritmetisk betyder. Läraren förklarar aritmetisk med att ökningen är konstant, att
det ökar med en konstant summa hela tiden.
När den första tallinjen är färdigkonstruerad, efterfrågar läraren begreppet
geometrisk talföljd (ett begrepp som tillsammans med begreppet aritmetisk
talföljd har ingått i undervisningen i den föregående matematikkursen). En
elev föreslår ”sluten [talföljd]” och en annan elev ”asymmetrisk [talföljd]”,
varpå läraren talar om att det är ”geometrisk [talföljd]” som avses. Läraren
vill att eleverna skall föreslå hur en sådan tallinje kan konstrueras genom att
fråga vad man kan göra istället för att addera något konstant i varje steg. En
elev föreslår att subtrahera, vilket läraren förklarar är samma sak som att
addera något negativt. En annan elev föreslår då att multiplicera, vilket läraren bekräftar är korrekt. Därefter genomför läraren konstruktionen av den
geometriska tallinjen genom att först rita en böjd pil mellan två talstreck.
Läraren väljer sedan att faktorn skall vara två och skriver ” 2” över pilen
och fortsätter med nya pilar längs tallinjen som också markeras med ” 2”.
Läraren säger att första tanken kanske är att denna tallinje skall börja på noll,
men visar att alla tal på denna tallinje i så fall skulle bli noll, eftersom noll
multiplicerat med två blir noll, och så vidare. Därför väljer läraren att tallinjen skall börja på ett, som skrivs rakt under nollan som är utsatt på den övre
tallinjen. Därefter frågar läraren en elev vad som ska stå vid nästa position
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om man multiplicerar med 2. Eleven svarar ”två”, vilket läraren skriver upp.
Läraren ber samma elev om nästa tal och eleven svarar då ”fyra”, som läraren skriver upp. Proceduren, läraren frågar – eleven svarar, upprepas till och
med tal 64, se bild nedan.

Bild 8. Konstruktion av de två tallinjerna.

När delar av forskargruppen efter lektionen analyserade denna lektionsdel
för grupp 1, bestämdes att eleverna skulle bli mer delaktiga i konstruktionen
av den geometriska tallinjen i nästkommande grupper.
Den av forskargruppen planerade verksamhet som iscensattes av läraren, kan
sägas vara en lärarstyrd undervisningspraktik, där läraren visade hur redskapet kunde konstrueras utifrån ett färdigt, konkret exempel med förutbestämda tallinjer. Eftersom lektionsdesignen byggde på att eleverna skulle
generalisera utifrån ett konkret exempel, det vill säga gå från det konkreta till
det abstrakta, blev den iscensatta praktiken ett hinder för eleverna att generalisera utifrån principen att gå från det abstrakta till det konkreta.
Resultatet från uppgift 1 på eftertestet, se bilaga 1, visade att ungefär två
femtedelar av eleverna i denna grupp inte kunde urskilja de essentiella, eller
nödvändiga, egenskaper de två tallinjerna måste bygga på, nämligen addition
(för den aritmetiska) och multiplikation (för den geometriska).
Utifrån detta resultat och av lektionsanalysen av denna del, reviderades lektionsdesignen så att den istället skulle bygga på den teoretiska principen att
gå från det abstrakta till det konkreta. Detta skulle ske genom att eleverna
själva skulle få välja faktor för den geometriska tallinjen, vilket skulle göra
det möjligt för eleverna att erfara (single out) principen multiplikation, genom att jämföra konkreta fall som tagits fram analytiskt av eleverna.
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I grupp 2 får eleverna först rita av den tallinjen som läraren ritar på tavlan.
Därefter får eleverna i uppgift att rita ytterligare en tallinje, som läraren säger ska öka med faktorn två. Efter nio minuter får eleverna redovisa vad de
gjort. En elev visar sin lösning, där ettan placerats rakt under nollan, följt av
talen 2, 4, 8 och så vidare fram till 1024, se bild nedan.

Bild 9. Elevlösning för den geometriska tallinjen.

Läraren frågar om alla gjort likadant, varpå några elever bekräftar att de gjort
så. Läraren omformulerar sig och frågar istället om någon gjort på ett annat
sätt. Ingen elev säger sig ha en annan lösning. Läraren visar hur tallinjerna
kan användas för att bestämma multiplikationen 648 genom att addera 6 och
3 på samma sätt som gjordes i introduktionen.
Därefter får eleverna välja någon annan, valfri faktor och undersöka om ”det
fungerar [byta ut multiplikation mot addition] med en annan faktor”. En elev
visar ett exempel med faktorn sju på tavlan och skriver: 1, 7, 49, 353, 2 401,
16 807 och 117 649. Under dessa tal skriver sedan eleven 70, 71, 72 och så
vidare till 76. Läraren frågar då vad 353  2401 blir. Eleven svarar att det bara
är att lägga ihop 4 och 3 till 7, men att motsvarande tal inte finns på tallinjen.
En annan elev hjälper till och säger att talet 823 543 skall stå över sjuan,
vilket eleven vid tavlan skriver upp. Därefter skriver eleven upp
353  2 401 = 823 543 på tavlan och konstaterar att ”det stämmer”.
Analysen visar att denna grupp i högre utsträckning än eleverna i grupp 1
gavs möjlighet att generalisera genom att de fick möjlighet att jämföra olika
tallinjer. Men resultatet från eftertestet visade att ungefär hälften av eleverna
i grupp 2 inte kunde urskilja de nödvändiga egenskaperna för tallinjerna,
vilket alltså var ett sämre resultat än för eleverna i grupp 1. Detta resultat var
svåranalyserat, så forskargruppen ville pröva upplägget ytterligare en gång i
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nästa grupp, men med en liten förändring. Det bestämdes att eleverna själva
skulle får välja faktor och att läraren sedan skulle välja något av förslagen.
I grupp 3 konstruerar läraren den aritmetiska tallinjen och eleverna får sedan
själva konstruera en valfri geometrisk tallinje som redovisas på tavlan, se
excerpt nedan.
Läraren: Vad har du satt ut för tal, då?
Nils:

Jag satte [paus] tioexponenter.

Läraren: Ja-a, så du började med?
Nils:

10.

Läraren: 10. [Läraren skriver samtidigt ”10” under den nedre tallinjen, rakt
under nollan på den övre tallinjen.]
Nils:

Sedan tio upphöjt till två.

Läraren skriver upp hundra och eleven säger sedan tusen som läraren också
skriver upp. Eleven fortsätter med att säga tiotusen, men läraren skriver då
upp prickar istället och säger att ”så kan man göra”. Därefter redovisar en
annan elev ytterligare en lösning där den geometriska tallinjen börjar med ett
och ökar med faktorn 2, som läraren också skriver upp under det tidigare
uppskrivna elevförslaget.
En elev har en idé om att tallinjen kan konstrueras som ”två gånger talet
innan plus ett” och ger följande förslag:
0, 1, 3, 7, 15, 31 …
Läraren skriver upp de fem första och frågar vad som ska gälla för att det ska
bli en tallinje som är geometrisk. En elev säger då att kvoten måste vara
samma. Läraren visar att kvoten för första exemplet alltid är 10 och att kvoten för det andra exemplet alltid är två. Eleven som gav förslaget ovan säger
att ”ja, ja då blev det lite… ja” och läraren säger att det inte fungerar, se bild
10.
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Bild 10. Analys av den felaktiga tallinjen.

Läraren suddar ut det felaktiga förslaget och efterfrågar fler förslag, men
inga andra framkommer. Läraren skriver då upp ytterligare ett tänkbart förslag; 1, 3, 9, 27 och 81 och frågar eleverna om de kan se hur den är konstruerad, se bild nedan.

Bild 11. Ytterligare ett förslag eleverna får analysera.

Eleverna nickar och hummar som svar, men svarar inte explicit. Läraren
säger sedan att ”vi väljer en” och suddar ut två av de tre förslagen och endast
tallinjen som ökar med faktor två finns sedan kvar på tavlan.
Resultatet från uppgift 1 på eftertestet, bilaga 1, visade att ungefär en femtedel av eleverna i grupp 3 inte kunde urskilja de nödvändiga egenskaperna för
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tallinjerna, jämfört med hälften för grupp 2. För att förstå skillnaden i resultat mellan grupp 2 och 3 analyseras lektionsavsnitten ytterligare nedan.
Vad var det då eleverna i grupp 2 inte fick syn på till skillnad från eleverna i
grupp 3? I den planering som föregick de bägge lektionsavsnitten var tanken
att eleverna skulle ges möjlighet att generalisera genom att gå från det abstrakta till det konkreta, men en fördjupad analys av iscensättandet visar att
något annat skedde istället. I den praktik som erbjöds i grupp 2, fick eleverna
konstruera och jämföra två tallinjer som byggde på principen addition respektive multiplikation och sedan se att multiplikation kan ersättas med addition. I grupp 3, gavs eleverna möjlighet att konstruera, jämföra och analysera olika tallinjer. Den analys eleverna gjorde var att bestämma kvoten
mellan två efter varandra följande tal på de tre olika tallinjer som eleverna
själva föreslog, samt den tallinje som läraren föreslog. Det innebär att eleverna i grupp 3 fick möjlighet till reflektion och på så sätt också möjlighet
att lyfta fram den generella principen ”kvoten måste vara samma”. På
samma sätt visar den fördjupade lektionsanalysen att eleverna i grupp 2 inte
gavs någon möjlighet att reflektera över innebörden av begreppet kvot. Detta
innebar att eleverna i grupp 2 fick utgå ifrån och jämföra konkreta exempel
och därför bara gavs möjlighet att utveckla ett empiriskt kunnande, till skillnad från eleverna i grupp 3 som tack vare reflektionen fick möjlighet att
utveckla ett teoretiskt kunnande.

6.3.3 Iscensättning och analys av del 3 – relationen mellan talen
på de olika tallinjerna
I grupp 1 ombeds eleverna att parvis beskriva sambandet med ord och med
en formel. Läraren skriver ”Hur går man från x till motsvarande y. Beskriv
med ord och beskriv med en formel.” och förtydligar detta med att säga:
”Alltså, om du har ett tal på den övre tallinjen, hur får du fram talet i den
nedre tallinjen?”. Efter ett par minuter samlar läraren ihop elevernas lösningar. Läraren frågar en elev om sambandet i ord, men eleven kan inte svara.
Läraren frågar då om någon annan har ett förslag, men ingen annan kan heller svara. En elev säger dock att de har funnit en formel och säger först y =
2x, men korrigerar sig snabbt till y = 2x. Därefter lägger eleven till omvändningen, 𝑥 = 𝑦 och ger därmed ett förslag till ett sätt att teckna även denna
relation. Läraren väljer att inte diskutera elevens förslag och föreslår istället
själv en lösning på sambandet i ord genom att säga ”Talet man får då man
multiplicerar 2 med sig själv x gånger” som skrivs upp på tavlan. Därefter
visar läraren några konkreta exempel för x = 0, x = 1 och x = 2 på tallinjerna,
det vill säga att 20 = 1, 21 = 2 och så vidare. Läraren förtydligar genom att
under talen på den nedre tallinjen skriva upp talen i bas 2 och visa hur exponenterna hänger ihop med talen på den övre tallinjen, se bild 12.
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Bild 12. Läraren visar sambandet mellan
talen på de två tallinjerna

Läraren formulerar och skriver upp nästa problem, ”Hur hittar jag x om jag
vet motsvarande y?”. En elev uttrycker sambandet med ord och säger att ”xtalet är exponenten”. Läraren förtydligar elevens förslag genom att använda
tallinjerna och väljer talet 64 som ett konkret exempel. Läraren säger att talet
64 skrivs om som 26 och att det är sexan som motsvarar talet på den övre
tallinjen. Efter denna förklaring skriver läraren en alternativ formulering på
tavlan: ”Det tal som vi ska ta två upphöjt till för att få y” och visar med talen
64 och 32 som konkreta exempel på tallinjen meningens innebörd; ”fem är
det tal vi skall ta två upphöjt till för att få 32.”.
Elever i gruppen ställer många frågor kring tallinjerna. En elev frågar om
basen bestäms av vad man exempelvis multiplicerar med 3 och öppnar därmed upp för en generalisering av olika baser. Läraren bekräftar att en sådan
generalisering också skulle fungera och förtydligar elevens resonemang. En
annan elev frågar om inte talen på den övre tallinjen bara är exponenter och
bekräftar det en elev sagt tidigare. Läraren utmanar detta resonemang genom
att välja talet 72, som inte har någon heltalsexponent med basen två och
öppnar då upp för eleverna att urskilja att det även finns tal mellan talen. En
elev säger att de inte får alla tal.
När delar av forskargruppen efter lektionen analyserade denna lektionsdel
för grupp 1, fördes en diskussion huruvida eleverna blev för styrda genom att
behöva uttrycka sambandet både med ord och med formel. Det bestämdes att
eleverna i nästa grupp skulle få uttrycka sambanden i ord eller med formel.
I grupp 2 ombeds eleverna att beskriva sambandet på något sätt. Läraren
inför symbolerna x och y jämte tallinjerna och en elev säger då att y är lika
med två upphöjt till x. Läraren skriver y = 2x på tavlan. För omvändningen
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föreslår en elev x:e roten ur y är lika med två, och läraren skriver ! 𝑦 = 2 på
tavlan. Läraren efterfrågar hur det kan uttryckas med ord och en elev säger
att om y skrivs som en potens med basen två, så är x exponenten. Läraren tar
talet 64 som exempel och säger att ”Tvålogaritmen för 64 är 6. Det tal jag
ska höja upp två till, det vill säga 6, för att få 64” och skriver upp ”tvålogaritmen för 64 är 6” på tavlan. Läraren frågar om eleverna hänger med, och
några svarar ”Ja!”. En elev frågar ”Så exponenten är alltså logaritmen?” och
läraren svarar då ”Ja!”. Därefter introducerar läraren därefter hur logaritmer
tecknas symboliskt och skriver ”x = log2y” jämte den övre tallinjen.
I denna grupp fann eleverna omgående sambandet, även om det logaritmiska
sambandet uttrycktes implicit. När denna del analyserades av forskargruppen, fann de inte någon anledning att ändra något i denna del för grupp 3.
I grupp 3 ombeds eleverna att beskriva sambandet med ord eller matematiska symboler. En elev beskriver det med följande resonemang:
Elev:

Eftersom den geometriska talföljden är att man skall multiplicera
med två. Så blir det så att två blir basen, och det där uppe är exponenten. Två upphöjt till noll är ett, två upphöjt till ett är två, och så
vidare, och så vidare.

Även i denna grupp fann en elev sambandet omgående och gav dessutom en
förklaring till varför det stämmer. Läraren inför symbolerna x och y jämte
tallinjerna och tecknar sambandet y = 2x på tavlan. För att beskriva omvändningen säger en elev att ”det är exponenten när talet skrivs som en potens
med basen 2”. Läraren uttrycker detta förslag symboliskt genom att skriva
x = log2y jämte den övre tallinjen och textar och uttalar hur det skall utläsas;
”tvålogaritmen av y är lika med x”.
Analysen av denna lektionsdel visar att eleverna i alla grupper modellerade
relationen med både ord och/eller formel genom att urskilja talen på den
övre tallinjen som exponenter och uttrycka denna relation symboliskt som
y = 2x. I grupp 3 är det dock läraren som tecknar relationen med symboler.
De föreslagna modellerna utvärderas inte av eleverna, utan av lärarna. Det
öppnades därför inte upp några alternativa sätt att beskriva relationen från
eleverna eftersom det första förslag som fördes fram var korrekt.
Elevernas olika förslag till att teckna inversen beaktades inte under lektionerna och därmed missades en möjligheten för reflektion, till exempel diskutera likheter och skillnader mellan potensuttryck och exponentiella uttryck
samt dess inverser. Att öppna upp för en sådan diskussion skulle kunna leda
fram till det faktum att det saknas ett sätt att teckna logaritmuttryck som då
skulle kunna svara mot ett behov av nya matematiska symboler, nämligen
x = log2y. Att försöka öppna upp för denna typ av reflektion åtgärdades inte i
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den iterativa processen mellan cyklerna, utan var något som forskargruppen
ville utveckla i nästkommande delstudie.

6.3.4 Iscensättning och analys av del 4 – några unika
egenskaper hos logaritmer
Uppgiften som ges till eleverna i grupp 1 formuleras av läraren på följande
vis:
Läraren: Välj två y, som ni kan kalla y1 och y2, alltså två tal på den undre
tallinjen.

Samtidigt skriver läraren på tavlan: Hitta två y (y1, y2).
Läraren: Multiplicera dessa och hitta produkten. Och den kan vi kalla y3, den
är alltså y1 gånger y2.

Läraren skriver ”Multiplicera och hitta produkten (y3 = y1y2)” på tavlan.
Läraren: Vilka tal, x1, x2 och x3 motsvarar dessa? När ni är klara kan ni gå
fram och fylla i [en tabell som läraren förberett på tavlan].

Läraren ritar samtidigt en tabell på tavlan, se bild nedan.

Bild 13. En tabell för olika värden på x.

Olika elever går fram och fyller i tabellen som slutligen får följande utseende
(se tabell 5):
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Tabell 5. Den slutgiltiga tabellen som
eleverna fyllt i.

x1

x2

x3

1

3

4

2

3

5

2

4

6

En elev förklarar sambandet som ”x1 plus x2 är lika med x3”. Läraren säger
att de skall pröva lösningen och väljer ett konkret exempel. Läraren skriver
4 8 = 32 på tavlan. Därefter visar läraren att talet fyra på den nedre tallinjen
motsvaras av talet 2 på den övre, ”eftersom fyra är två upphöjt till 2”, och
skriver 2 under fyran. Sedan visar läraren på samma sätt att talet åtta motsvaras av talet tre och skriver ”+ 3” jämte tvåan. Slutligen bestäms summan till
fem som läggs till och följande står då på tavlan:
4   ∙   8
  ↓          ↓
  2 + 3

=
  
=

32
  
5

Efter detta exempel visar och förklarar läraren att de har funnit sambandet
mellan addition och multiplikation och tecknar ”loga + logb = log(ab)” på
tavlan som förklaras som en logaritmlag. Att undersöka huruvida eleverna
kan urskilja relationen mellan addition och multiplikation görs inte. När
läraren visat hur en multiplikation kan ersättas av en addition frågar en elev
om det alltid kommer att fungera. Läraren ställer då frågan om någon kan
säga vad principen bygger på och en annan elev säger att det är potenslagarna och läraren visar hur genom att skriva om 4 som 22 [och skriver detta
ovanför fyran på tavlan], 8 som 23 [som skrivs ovanför åttan] och sedan att
22 gånger 23 är 22+3 [som skrivs ovanför 32].
Analysen av vad som görs i denna grupp visar att det är läraren som formulerar uppgiften, värderar och utvecklar elevernas lösningsförslag och hjälper
eleverna att formulera identiteten som en färdig formel. Forskargruppen drog
slutsatsen att eleverna inte gavs någon möjlighet till att modellera sambandet
själva och inte heller utvärdera eller värdera sina egna och andras förslag,
vilket är en viktig förutsättning för en lärandeverksamhet. Det gick därför
inte avgöra om elevernas handlingar kan förstås som lärandehandlingar.
Utifrån denna analys bestämdes att uppgiften skulle förändrades för grupp 2
och 3 genom att skapa uppgifter som skulle kunna utvecklas till lärandeuppgifter. Först skulle läraren visa ett exempel på hur en multiplikation kan bestämmas med en addition, sedan skulle eleverna pröva några exempel själva
och genom att jämföra olika exempel ges möjlighet att få syn på det generella sambandet. Slutligen skulle eleverna ges några specifika uppgifter som
läraren skulle presentera.
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I grupp 2 visar och förklarar läraren hur multiplikationen 64∙8 kan beräknas
som en addition med hjälp av de två tallinjerna, enligt den nya planering som
forskargruppen tagit fram. Läraren förklarar att det fungerar eftersom det är
exponenter som adderas, vilket motsvarar en multiplikation.
Därefter uppmanas elever att testa själva och fundera på om det alltid fungerar. En elev säger att ”det är exponenterna som är hela grejen”. Läraren ber
då eleven utveckla resonemanget och eleven tar då exemplet som finns på
tavlan.
Elev:

Om du tittar på 64:an. Det är ju två upphöjt till sex. Då tar man
sexan, och sedan är åtta två upphöjt till tre, man tar ju trean. Om du
tar…

Läraren: Så 64 är två upphöjt till sex [Läraren skriver samtidigt upp detta på
tavlan].
Elev:

Ja, precis. Och sedan är åtta två upphöjt till 3. Om du tar det och
gångrar [multiplicerar] med varandra… sätter in det gånger
varandra… Om tar exponenterna gånger varandra, eftersom det är
potenslagarna [Eleven säger ”exponenterna gånger varandra”, men
hänvisar till potenslagarna som säger att exponenterna kan adderas]
och då får du ju två upphöjt till nio och det är ju talet där uppe.

Läraren frågar ifall det alltid fungerar och ger eleverna ett nytt exempel, 32
gånger 512. När eleverna försöker lösa den nya uppgiften, säger en elev att
”egentligen är det bara potenslagarna” och när läraren frågar om alla håller
med hummar några elever. Läraren fortsätter att lösa uppgiften med hjälp av
eleverna som kommer fram till att 32 512 = 16 384 och att 214 också är
16 384. En elev konstaterar då att ”det stämmer”.
Läraren ger sedan eleverna ytterligare en uppgift, 32 dividerat med 256. En
elev säger att det är precis samma sak och läraren anmodar eleven att komma
fram till tavlan och visa. Eleven går fram och visar sin lösning:
32
2!
= ! = 2!! = 0,125
256 2

Eleven säger att det är samma sak som den tidigare lösta uppgiften, men att
man istället subtraherar.
Därefter presenterar läraren tre problem, log24 + log28, loga + logb och
loga – logb. Eleverna i gruppen ställer många frågor, till exempel ”vänta nu,
vad betyder log?” och ”Vi förstår inte! Vad är det vi skall göra?”. Läraren
säger att de kan börja med första uppgiften och frågar klassen vad log24 är.
Av elevernas svar framkommer två skilda uppfattningar om vad värdet på
log24 kan vara, dels 2 och dels 16. De flesta elever säger nu högt att det är
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två och en elev förklarar varför med motiveringen att ”det är x” [syftar på
x:et i uttrycket x = log2y]. Läraren frågar då om värdet på log28 och en elev
svarar ”tre”. Läraren frågar då efter resultatet och skriver samtidigt
”log24 + log28 = log2 ” på tavlan. En elev svarar då ”fem”. Läraren upprepar
”fem” och frågar vad det motsvarar. Ett par elever säger ”32”, vilket läraren
skriver upp. Sedan tar lektionen slut.
Direkt efter lektionen gjorde de som observerat lektionen tillsammans med
läraren en kort oplanerad analys av de olika händelser som inträffade när
uppgifterna gavs i slutet på lektionen. Av elevernas reaktioner verkade det
som att de inte visste vad de skulle åstadkomma eller vad uppgifterna gick ut
på.
Det första som diskuterades var elevsvaret ”fem”, något som läraren tolkade
som ett felsvar, eftersom tanken bakom uppgiften var att eleverna skulle
svara i logaritmform. Utifrån detta elevsvar blev det blev dock uppenbart att
uppgiften ”log24 + log28 =” kan tolkas olika och besvaras på två sätt, med 5
eller med log232, som båda är korrekta svar. För att förtydliga uppgiften
bestämdes att den istället skulle presenteras som ”log24 + log28 = log2?”
nästa gång.
Det andra som diskuterades var det faktum att eleverna uppfattade värdet för
log24 på två olika sätt, som 16 eller 2. Anledningen till de divergerande värden antogs kunna bero på att eleverna ännu inte kunde hantera och använda
tallinjerna som ett redskap, vilket i sin tur kunde bero på att uppgiften där
eleverna skulle skapa några egna exempel inte redovisades gemensamt i
gruppen. Om det verkligen förhöll sig på detta sätt var svårt att bedöma, så
det bestämdes att dessa olika sätt att uppfatta värdet på log24 skulle tas upp
nästa lektion.
En djupare analys visar också att addenderna i det tänkta, abstrakta uttrycket
”log24 + log28” inte kunde manipuleras som konkreta element av eleverna,
eftersom det fanns olika förslag till vad log24 kunde vara.
När lektionen återupptogs två dagar senare, skrivs ett av de tre problemen
upp igen på följande sätt: log24 + log28 = log2x. En elev löser problemet med
hjälp av läraren:
Elev:

Tvålogaritmen. Då var det så här...

Läraren: Vad är tvålogaritmen för fyra?

Ingen elev svarar och läraren undrar hur man kan resonera. Ingen elev svarar
och läraren säger själv att det är det tal två skall upphöjas till för att man
skall få fyra. Läraren frågar en elev om värdet på tvålogaritmen för fyra och
eleven svarar ”två”. En annan elev svarar ”tre” när läraren frågar om värdet
på tvålogaritmen för åtta. När läraren frågar om värdet på x svarar en elev
”fem”.
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Läraren: Ja det borde vara värdet 5, eller hur? Men vad borde det vara istället
för x där (pekar på x:et i uttrycket log24 + log28 = log2x som är skrivet på tavlan)?

En annan elev förklarar varför det skall vara 32 med motiveringen att det är
fyra gånger åtta.
Nästa problem, loga + logb, löses av en annan elev som säger ”logab” och
visar på en generalisering av tidigare resultat. Läraren visar med hjälp av det
tidigare exemplet, att fyra gånger åtta blir trettiotvå och därför blir det a
gånger b. När läraren frågar eleverna om de håller med, är eleverna tysta. En
elev frågar om 32 inte är exponenten i uttrycket log232 och läraren reder ut
elevens fråga och säger att det är det jag ska upphöja två till för att få, och
frågar sedan eleven om det är ok. Eleven svarar ett uppgivet ”jaa” efter en
längre paus. Läraren väljer att gå vidare med nästa problem, loga – logb. En
elev svarar log(a/b) med förklararingen att det har med exponenter att göra,
men visar inte på vilket sätt det hänger ihop.
Även om eleverna löste alla uppgifter, värderade eller utvärderade de inte
sina egna eller andras lösningar. Från föregående lektion fanns två olika
alternativ till vad värdet på log24 kunde vara, men denna skillnad utreddes
aldrig. Istället fick läraren formulera vad tvålogaritmen för fyra var. Ett annat exempel var när en elev föreslog ”fem” som lösning, vilket var fel, men
här gavs inte eleverna möjlighet till att diskutera denna elevlösning. När en
elev löser uppgiften loga + logb, visar eleven att den eventuellt kan generalisera resultat. Läraren visar uppskattning för lösningen och ger en förklaring
till varför det stämmer och därför är det inte möjligt för eleven eller andra att
utvärdera och testa den föreslagna lösningen. Eleven som löser sista uppgiften säger att det har med exponenter att göra, men utmanas inte att utveckla
resonemanget. Även här ger läraren en förklaring. Ytterligare ett exempel är
när en elev säger att lösningen av ekvationen log24 + log28 = log2x skall vara
x = 32 med motiveringen att åtta gånger fyra är 32. Inte heller denna motivering kommenterades eller utvecklades under lektionen.
Sammantaget visade analysen att det inte utfördes någon reflektion av eleverna. Eleverna erbjöds inte heller någon möjlighet till att generalisera genom att gå från det abstrakt till det konkreta, bara att gå från det konkreta till
det abstrakta. Förklaringen till identiteten förklarades utifrån ett konkret
exempel istället för en djupare analys, till exempel med hjälp av tallinjerna.
Att försöka gå från det abstrakta till det konkreta var något forskargruppen
ville utveckla i forskningslektionen för nästa grupp.
I grupp 3 använder läraren också exemplet 64 · 8, som skrivs på tavlan, och
säger att eleverna på något sätt skall göra om den till addition och sedan gå
tillbaka igen och få produkten. Läraren tillägger ”med hjälp av relationen
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mellan tallinjerna” och drar streck mellan talen 64 och 6 samt mellan talen 8
och 3 på de två tallinjerna under tiden eleverna försöker lösa uppgiften.
Efter ett par minuter frågar läraren en elev vad 64 motsvarar för tal och eleven svarar ”sex” och en annan elev svarar ”tre” på frågan vad 8 motsvarar.
Läraren frågar vad summan blir och ett par elever svarar ”nio”. Läraren frågar då vad nio hör ihop med för tal och drar samtidigt ett streck mellan nio
och 512 på tallinjerna och säger att ”jag hävdar att 64 gånger 8 är lika med
256!”. Läraren frågar efter en liten stund om eleverna kan se att de lyckats
göra en konstruktion där multiplikation kan ersättas med en addition. Ingen
elev svarar, så läraren vill att de skall pröva ytterligare ett exempel. Läraren
föreslår 16 gånger och en elev säger ”128”. Denna uppgift löses sedan på
samma sätt som föregående uppgift. Läraren frågar vad 16 motsvarar, en
elev säger 4. Läraren frågar vad 128 motsvarar och en annan elev säger 7.
Ytterligare en elev beräknar summan av dessa tal till 11 och säger att det
motsvarar 2 048, vilket läraren konstaterar är produkten av 16 och 128.
Därefter ger läraren eleverna ytterligare ett exempel, men för division. Läraren ger divisionen 128/8, och frågar eleverna om de kan göra om det till
något som är lättare att räkna. En elev börjar lösa uppgiften genom att först
beräkna sju minus tre. Läraren visar uppskattning av elevens förslag och
säger att de ska prova om det stämmer. Läraren säger att fyra motsvarar talet
16 och skriver upp det som resultat för divisionen och frågar eleverna om det
stämmer. Flera elever säger ”Ja!”. Därefter får eleverna ännu en uppgift,
512/64, som de löser tillsammans i gruppen på liknande sätt. Därefter avslutas lektionen. Nästa lektion får eleverna i uppgift att lösa ekvationen
log24 + log28 = log2x. Efter ett par minuter frågar läraren en elev, som svarar
att ”x är 32”. Läraren utvärderar detta elevsvar genom att bestämma värdet
av log24 och log28 till 2 respektive 3 och beräkna summan till 5 samt konstatera att 5 är log232.
Nästa uppgift eleverna får är bestämma resultatet av uttrycket log2a + log2b.
När eleverna försöker lösa problemet och diskuterar med varandra, säger en
elev till en annan att det blir ”log parentes a plus b och sedan stänger man
parentesen”, det vill säga log2a + log2b = log2(a+b). Eleven vill alltså använda distributiva lagen trots att den inte är tillämpbar. En elev löser problemet log2a + log2b korrekt (log2ab) och läraren förklarar genom att jämföra
med den tidigare uppgiften, att fyra gånger åtta är 32, och säger att det blir
på samma sätt.
Läraren frågar också om eleverna kan se kopplingen mellan addition och
multiplikation, men flera elever svarar ”Nej”.
Nästa uppgift eleverna får är ”log2a - log2b =”. Eleverna får fundera en stund
och ungefär hälften av gruppen räcker upp handen och vill svara. Läraren ber
en av eleverna att svara och eleven säger att ”tvålogaritmen a delat på b”.
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Läraren säger ”Just det, bra!” och skriver upp ”log2a - log2b = log2(a/b)” på
tavlan. Läraren säger att det finns ett samband mellan addition och multiplikation, och pekar samtidigt på föregående uppgift och att det finns ett samband mellan subtraktion och division, och pekar samtidigt på sista uppgiften.
Läraren ger eleverna ytterligare en uppgift, ”log2256 - log264 = log2a”, som
skrivs upp på tavlan. Läraren vill att eleverna använder tallinjerna för att lösa
uppgiften. Ett par, tre elever räcker upp handen, och en elev svarar ”fyra”,
med motiveringen att log2256 är åtta och log264 är sex samt att skillnaden
mellan dessa är 2, vilket motsvarar log24. Läraren bekräftar att det är korrekt.
En elev säger då ”Är det inte enklare att ta 256 genom 64 på en gång?”
Läraren: Javisst kan man göra det!
Elev:

Då får man ju svaret på en gång.

Läraren: Javisst!
Elev:

Istället för att gå omvägen [att använda tallinjerna].

Eleven använder identiteten och förenklar lösningen av uppgiften och visar
därmed prov på generaliseringsförmåga. Läraren motiverar relationen mellan
addition och multiplikation för logaritmer genom att hänvisa till potenslagarna som exemplifieras med uttrycket 2x · 2y = 2x + y.
I denna grupp visade lektionsanalysen att eleverna inte gavs möjlighet att
reflektera, vilket blev ett hinder för eleverna att utveckla ett teoretiskt kunnande. När en elev löste (den abstrakta) uppgiften log24 + log28 = log2x förklarade läraren varför det var korrekt, istället för att eleverna fick göra denna
förklaring. Det fanns också olika idéer om vad resultatet av
log2a + log2b skulle kunna vara, som skulle kunna förstås utifrån ett empiriskt och ett teoretiskt kunnande, men några sådana idéer framkom inte när
eleverna redovisade sina lösningar. När en elev svarade ”log2ab”, förtydligade läraren varför det blev så och missade ett tillfälle att låta eleverna att
diskutera, värdera och jämföra olika lösningsförslag. Ett annat exempel var
när en elev korrekt bestämde resultatet av log2a - log2b. Läraren visade indirekt att detta elevförslag var korrekt, då inga andra lösningar efterfrågades.
Ytterligare ett exempel var när en elev generaliserade genom att använda
identiteten för att lösa en uppgift, men istället för att låta eleverna resonera
kring varför en sådan lösning skulle fungera, gav läraren en förklaring istället.

6.3.5 Analys och resultat av test i delstudie 1
I detta avsnitt jämförs och analyseras de deltagande gruppernas resultat på
kommunprovet och elevernas meritvärde på nationella provet i matematik
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som eleverna skrev efter kursens genomförande. En sammanställning av
resultaten presenteras i tabellen nedan.
Tabell 6. Jämförelse av resultat från standardiserade test mellan grupperna och
motsvarande program på kommunal och nationell nivå.
Grupp 1 (ℕ = 32)

Grupp 2 (ℕ = 32)

Grupp 3 (ℕ = 32)

Medel (𝑥)
och standardavvikelse (𝜕)
på kommunprovet.

𝑥 = 28,7  
𝜕 = 6,2

𝑥 = 34,299
𝜕 = 4,7

𝑥 = 34,29
𝜕 = 4,7

Kommunmedel:
𝑥 = 22,0  
(ℕ = 3  225)

Kommunmedel:
𝑥 = 22,6
(ℕ = 5  963)

Kommunmedel:
𝑥 = 22,6
(ℕ = 5  963)

Meritvärde
på nationella provet.

1  297  

1  658 (ℕ = 3010)10

1  672  

Nationellt: 1  168

Nationellt: 1  298

Nationellt: 1  298

För samtliga grupper är meritvärdet högre än genomsnittet på nationell nivå,
vilket delvis förklaras av de höga resultaten på kommunprovet.
Provbetygens fördelning på det nationella provet för grupperna jämförs med
provbetygens fördelning för samma program på nationell nivå i figurerna 11,
12 och 13.

9

Proven hade av sekretesskäl avidentifierats, så resultat fanns bara på programnivå. Grupp 1
och 2 utgjorde dock hela programmet på skolan.

10

Två elever i gruppen skrev ej det nationella provet.
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Figur 11. Provbetygens fördelning för grupp 1 jämfört med
motsvarande program för hela riket.
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Figur 12. Provbetygens fördelning för grupp 2 jämfört med
motsvarande program för hela riket.
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Figur 13. Provbetygens fördelning för grupp 3 jämfört med
motsvarande program för hela riket.

Av figuren ovan framgår att eleverna i samtliga grupper fick högre
provbetyg på nationella provet än i medeltal på nationell nivå, vilket visar att
de tre grupperna kan anses prestera bättre än en ”medelgrupp”.
Resultatet från kommunprovet kunde ej erhållas separat för grupp 2 och 3
och därför jämförs provbetygen på nationella provet för dessa två grupper.
Meritvärdena från nationella provet för dessa grupper är ungefär likvärdiga
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och figuren nedan visar att även fördelningen mellan provbetygen i de bägge
grupperna är samstämmiga, bortsett från de högsta betygen.
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Figur 14. Provbetygens fördelning för grupp 2 och grupp 3.

Även om resultatet från kommunprovet inte kunde erhållas per grupp, visar
analysen av meritvärdet och provbetygen från de nationella proven, att skillnaderna i matematikkunskaper mellan eleverna i dessa två grupper är liten.
Sammantaget visar analysen av resultaten från kommunproven och de
natinella proven att gruppernas allmänna matematikkunskaper ligger på en
högre nivå än en genomsnittlig grupp på nationell nivå på motsvarande program.

6.3.6 Sammanfattande resultat av delstudie 1
Analysen av introduktionen, del 1, visade att eleverna tyckte att den historiska introduktionen var ”bra” och ”intressant”, även om inte alla kunde redogöra för logaritmernas ursprung. För att eleverna ska erfara idén med logaritmer verkar det vara effektivt att försätta eleverna i en praktisk situation
där de får utföra multiplikationer utan hjälp av logaritmer och sedan med
hjälp av dem. I studien togs ingen hänsyn till den historiska utvecklingen av
logaritmbegreppet, det vill säga som ett redskap som kan lösa nya problem,
vilket analysen av elevintervjuerna visade att många elever efterfrågade, till
exempel genom att säga ”Det skulle vara bra att också få reda på vad varför
vi skall kunna detta”. Elevernas uttalanden förstås i relation till begreppet
meaning for, se tidigare avsnitt i detta arbete, det vill säga att det kunnande
eleverna själva ville utveckla skulle handla om nyttan med logaritmer för
dem själva, till exempel logaritmiska skalor för jämförande analyser eller för
ekvationslösning, se tidigare avsnitt om Gapminder och kursplanen i matematik. Den planerade lektionen utformades utifrån teoretiska antaganden om
att motivet genereras av lärandeuppgiften. Eftersom de genomförda lektionerna inte blommade ut i en fullödig lärandeverksamhet, lyckades inte heller
motivet genereras internt.
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När det specifika matematiska redskapet skulle konstrueras i del 2, visade
resultatet från eftertestet tillsammans lektionsanalysen att relationen mellan
addition och multiplikation kan urskiljas bättre om eleverna får möjlighet att
gå från det abstrakta till det konkreta, se Davydov (2008), istället för tvärtom, som till exempel Sierpinska (1994) och Çetin (2004) föreslår.
Analysen av del 3 visade att eleverna i alla grupper lyckades finna och beskriva både det exponentiella och det logaritmiska sambandet, även om många
förklaringar och resonemang ofta gjordes av lärarna, vilket blev ett hinder
för eleverna att reflektera.
Analysen av del 4 visade att, och hur, de två tallinjerna kan fungera som ett
medierande redskap för att eleverna skall kunna finna och beskriva logaritmiska samband. Men å andra sidan visade analysen även att elever föreslår
felaktiga lösningar, som kan relateras till de svårigheter som redovisades i
kapitlet om tidigare ämnesdidaktisk forskning kring logaritmer, till exempel
övergeneralisering av distributiva lagen. Eleverna hade ibland också svårt att
förstå vad som skulle åstadkommas och på vilket sätt det framtagna redskapet var tänkt att användas.
I relation till tidigare ämnesdidaktisk forskning framkom ytterligare sådant
som kunde vara hindrande för att eleverna ska utveckla ett teoretiskt kunnande, till exempel:
•

Att se det exponentiella sambandet som något linjärt, till exempel y = 2x

•

Att se det logaritmiska sambandet som kvadratroten eller x:te roten ur,
det vill säga: 𝑥 = 𝑦 och 2   = ! 𝑦

•

Att inte kunna urskilja om värdet av log24 är 2 eller 16.

Någon djupare analys av ovannämnda elevförslag var inte möjlig att göra då
de olika förslagen inte reddes ut under lektionerna. En viktig aspekt av lärandehandlingar är reflektion, vilket inte hade planerats och utförts i tillräckligt hög grad av forskargruppen. Istället för att utveckla elevernas perspektivtagande, som en del av reflektionen, genom att låta eleverna diskutera och
värdera olika förslag, gjordes detta av lärarna. Här kommer ett exempel från
första passet, lektion 1:
Elev 1:

Frågan är vad poängen [med logaritmer] är?

Läraren återkopplar till Briggs och Napier och en diskussion om hjälpmedel
på den tiden fördes. Diskussionen kom också att handla om olika baser.
Elev 2:

Vadå andra [baser]?

Läraren besvarar frågan och gör en generalisering av andra baser som förklaring.
Elev 3:
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Bestäms basen av vad man multiplicerar med, till exempel tre?

Läraren: Ja, korrekt!

Från ovanstående exempel kan vi se att läraren besvarade alla frågor själv
istället för att öppna upp för en diskussion. Sista frågan besvarades som
”korrekt”, vilket inte möjliggjorde att öppna upp för ytterligare förslag som
skulle kunna lyftas fram, vilket i sin tur ledde till att elevernas möjlighet till
att uppskatta och bedöma varandras lösningsförslag begränsades.
Den slutsats forskargruppen drog var att det i handling är svårt både för lärare och elever att skapa förutsättningar för reflektion. I diskussioner som
fördes under videoanalyserna, framkom att det för lärarna var svårt att inte
uppskatta korrekta svar och då svara ”korrekt”, ”det stämmer” eller liknande.
Att inte diskutera varför ett svar är korrekt visade sig leda till det Skemp
(1976) kallar instrumentell förståelse eller det Van Oers (2001) kallar att
undervisa om aritmetiska operationer, trots att detta var något forskargruppen ville komma bortom när de planerade forskningslektionen.
Att värdera om ett elevsvar är korrekt eller inte är också något eleverna hade
förväntningar på att läraren skulle göra och dessutom ge en förklaring till
varför. En sådan utformning av undervisningen kan kopplas till den undervisningskultur som diskuterades i inledningen av detta arbete, den procedurellt inriktade undervisningen som bygger på det Skemp (1976) kallar instrumentell förståelse. Eleverna och lärarna är vana vid att lärarna ska tala
om ifall något är korrekt eller inte.
I nästa delstudie ville forskargruppen skapa en design som kunde öppna upp
för reflektion och att eleverna inte skulle ha fullt så bra ingångsvärden från
kommunprovet, för att på så sätt få fram mer uppfattningar om hur logaritmer kan beskrivas och uppfattas. Dessutom ville gruppen utveckla de uppgifter som gavs i del 4, eftersom de både engagerade eleverna och gav upphov till olika lösningar och olika sätt att lösas. De skulle därmed ha potential
att utvecklas till lärandeuppgifter.
Analysen av olika test visade att eleverna i delstudien var väl förtrogna med
matematikämnet. Forskargruppen ville därför inför nästa delstudie pröva
designen i andra grupper, för att se om det fanns ytterligare faktorer som
kunde vara hindrande för eleverna att utveckla ett teoretiskt kunnande i relation till logaritmbegreppet.

6.4 Analys och resultat av delstudie 2
Det forskargruppen ville åstadkomma i denna delstudie var att försöka utveckla lektionen som en lärandeverksamhet och pröva nya uppgifter för att
se om de hade potential att utvecklas till lärandeuppgifter, som i så fall
kunde hjälpa eleverna att utveckla ett teoretiskt kunnande. I delstudien görs
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därför ingen analys av del 1 och 2, även om de har genomförts. De två delarna har heller inte förändrats från första delstudien. Istället analyseras del 3,
den utvecklade del 4 som nu också innehåller potentiella lärandeuppgifter
för att utforska logaritmer och därför kallas för 4a respektive 4b, se figur 13.
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Figur 15. Forskningslektionens uppdelning i delstudie 2. Den gråmarkerade delen,
introduktionen och konstruktionen, har genomförts och analyserats men presenteras
inte i detta arbete.

I denna delstudie ville forskargruppen också att interaktionen mellan lärare
och elev skulle utvecklas ytterligare för att öppna upp för reflektion. Idén var
att logaritmer skulle etableras som ett redskap som eleverna sedan skulle
använda i praktiken, att operera med det.

6.4.1 Iscensättning och analys av del 3 – relationen mellan talen
på de olika tallinjerna
Uppgiften var att beskriva relationen mellan talen på det två tallinjerna. Läraren skulle låta eleverna ha initiativ i sökandet efter denna relation, där elevernas idéer skulle utvärderas av eleverna. I samtliga grupper användes två
tallinjer, där den geometriska ökar med faktorn två, se figur nedan.

Figur 16. Principskiss av de tallinjer som användes i grupperna.

I grupp 4 uppmanas eleverna att diskutera två och två och försöka beskriva
sambandet mellan tallinjerna som benämnts x och y. Efter en stund frågar
läraren om eleverna har några förslag, vilket de inte har. Läraren ger då eleverna en ledtråd, att talen på den nedre tallinjen kan skrivas på potensform
med basen två och öppnar därmed upp för att tal kan skrivas på olika sätt. De
gör ett par exempel tillsammans, till exempel hur talet 16 kan skrivas som 24,
och eleverna utbrister ”Ja!” och ”Aha!” och får försöka lösa uppgiften igen.
Efter en stund frågar läraren om eleverna löst uppgiften och ber om olika
lösningsförslag, som alla skrivs upp på tavlan. Eleverna föreslog följande:
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𝑦 = 𝑥 !   
𝑦 = 𝑦 !   
𝑦 = 2!
𝑥 = 𝑦!

Läraren prövar sedan var och en av elevernas lösningar och utesluter de felaktiga (𝑦 = 𝑥 ! , 𝑦 = 𝑦 ! och 𝑥 = 𝑦 ! ).
Analysen av hur denna första uppgift iscensattes, visar att eleverna accepterade uppgiften, det vill säga att de förstod vad som skall göras, då de direkt
började diskutera med varandra för att försöka hitta en formel. De lyckades
till slut hitta en formel för det exponentiella sambandet, men först efter att
läraren givit dem en ledtråd: att skriva om talen med basen två. När eleverna
försökte teckna ett sådant samband, framkom flera olika förslag. De olika
förslagen bedömdes och utvärderades av läraren och därmed gavs inte eleverna möjlighet till att göra detta själva, vilket inte var tänkt enligt planeringen. Eleverna gavs därför inte möjligheten till reflektion genom att hålla
med eller inte hålla med om de olika förslagen som förts fram och inte heller
förklara hur de själva eller andra kan ha resonerat.
Läraren ger sedan eleverna en ny uppgift, och ber dem fundera på hur man
bestämmer x. Följande excerpt visar hur olika elevförslag framförs och behandlas:
1
2
3

Anna:

4

Läraren: Har du provat några?

5

Anna:

6

Läraren: Nähä…

7

Karl:

8
9

Läraren: Det är bra sätt att kolla om... Men... Ser ni... Om jag har talet 64, hur

Alltså, jag vet inte, jag chansar lite nu, men det har jag ju gjort tidigare också. *Skratt* Eh, kan det vara så att x är lika med roten ur y
delat med två...?

Nähehej, det har jag inte...

Jag kom precis på det...

skall jag veta vilket tal som ska stå här uppe då? Oliver?

10
11

Oliver:

12
13
14

Läraren: Ja, om ni struntar i att försöka hitta en formel, för det kommer ni ha

Jag tog x roten ur y är lika med 2. Det var min formel, fast jag har
inte testat den, jag bara tror att det funkar...

väldigt svårt med. Bara försök beskriv, hur vi går från tallinjen y till
tallinjen x. Om jag får 32, t ex, hur skall jag då från den här tallin-
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15
16

jen, 32, för att hitta vad som ska stå här uppe? Bara tänk, ingen formel. Vad ska jag göra med 64 för att snabbt se motsvarande tal?

17

Stefan:

18

Läraren: Ok, man kollar på exponenten här.

19

Lotta:

20

Läraren: Precis. Och då…

21

Lisa:

22
23
24

Läraren: Det är jättebra, att titta på exponenten, men ibland måste man vara

25
26

Läraren: Talet här uppe är det tal som vi ska upphöja 2 till för att få 64 (upp-

27
28
29

Läraren: Det är det här som är logaritm, så vi ger det här namnet logaritm. Vi

Kollar på potensen.

Ja, exponenten.

Då är det ju jätteenkelt!
noga med vilken exponent man har. 64 kan skrivas som 26 eller 82.
Det är viktigt med rätt bas.

repar detta två gånger.)

säger tvålogaritmen för sextiofyra är lika med 6 (skriver samtidigt
på tavlan: log264 = 6).

Analysen av hur denna uppgift, att hitta det logaritmiska sambandet, iscensattes och löstes av eleverna visar att eleverna visste vad som var tänkt att
åstadkommas, att hitta en formel, men inte hur de skulle få fram denna formel eller hur olika lösningar kunde utvärderas i gruppen. Det första förslaget
var en ren gissning, se rad 1. Läraren bedömde inte om lösningen var korrekt
eller inte, utan frågade om eleven testat dess giltighet, se rad 4, vilket eleven
inte hade gjort. Nästa lösningsförslag som fördes fram av en annan elev, se
rad 10 och 11, var också en gissning vars giltighet inte heller hade prövats av
eleven. Läraren antydde att det är bra att utvärdera lösningar, men lät inte
eleverna göra detta själva. Istället omformulerade lärare uppgiften, och bad
eleverna hitta ett samband utan någon formel. Stefan gav en korrekt lösning,
även om han felaktigt säger ”potensen”, vilket läraren och eleven Lotta korrigerade till ”exponenten”, se rad 17 och 19. Även om Lisa uttryckte lösningen som ”jätteenkelt”, se rad 21, gavs inte eleverna möjlighet att värdera
och reflektera över denna elevlösning heller.
Resultatet från eftertestet visade att många elever hade svårt att förklara betydelsen av en logaritm och det bestämdes att eleverna i nästa grupp skulle
ges möjlighet att tillsammans utvärdera och pröva olika lösningsförslag i
högre utsträckning än vad som gjordes i denna grupp.
I grupp 5 får eleverna också arbeta tillsammans för att försöka beskriva sambandet. Här har läraren inte satt ut några variabler vid tallinjerna. En elev
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föreslår multiplicera med två och läraren ber då eleven skriva det som en
funktion. En annan elev försöker, men vet inte hur det skall formuleras. Eleven går fram till tavlan och använder tallinjerna för att visa några exempel.
Eleven säger ”två upphöjt till 3” och pekar samtidigt på trean på den övre
tallinjen, ”blir 8” och flyttar då handen och pekar på siffran åtta på den nedre
tallinjen. Eleven visar ytterligare några exempel, men säger att de inte kan
komma på någon formel.

Bild 14. En elev visar hur talet åtta och talet
tre hänger ihop.

Läraren frågar då om någon annan kan hjälpa till. En annan elev försöker
och säger ”upphöjt till x”. Läraren frågar vad x är och eleven säger ”den
geometriska” med förklararingen att ”det multipliceras med två där nere och
adderas där uppe”. Ytterligare en elev hjälper till och säger ”2a = b, där a är
de övre talen och b de nedre” och eleven vid tavlan antecknar. Läraren frågar
om de andra håller med eller om någon kommer på något annat. En elev
utvecklar det givna förslaget och säger att det kan vara ännu mer generellt,
xa = b, som skrivs på tavlan där a, b och x förklaras av eleven.
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Bild 15. En elev förklarar logaritmer med
generell bas.

När eleverna försökte lösa denna uppgift gav läraren eleverna initiativ genom att inte värdera eller bedöma elevernas olika lösningsförslag, genom att
till exempel säga ”håller ni med?”. Läraren ställer också frågor som ”kan
någon hjälpa till?” och visar tillit till eleverna att de kan lösa uppgiften. Eleverna visade i olika handlingar hur de först hittade sambandet mellan talen
på tallinjen och sedan en formel för det exponentiella sambandet och slutligen generaliserade en av eleverna även basen. Någon värdering eller reflektion gjordes dock inte, varken av eleverna eller av läraren, så det är oklart om
alla elever gavs möjlighet att bedöma om uppgiften lösts korrekt eller ej.
Eleverna uppmanas sedan att uttrycka x beroende av y. Eleverna funderar
och en elev säger efter en stund att eleven inte förstår frågan. Läraren använder uttrycket 𝑦 = 2!   och tallinjerna för att förklara. Läraren säger ”Om vi har
de här (pekar på talen på nedre tallinjen), kan vi då räkna ut x-värdena (pekar
på talen på den övre tallinjen)?”.
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Bild 16. Läraren pekar på den nedre tallinjen.

Bild 17. Läraren pekar på den övre tallinjen.

En elev säger att det går och när läraren frågar hur, säger eleven ”genom att
köra roten ur”. Eleven förklarar och läraren skriver upp elevens förslag
!
𝑦 = 2 på tavlan. Läraren frågar om eleverna har löst ut x och om man kan
göra på något annat sätt. En annan elev föreslår 𝑥 = 𝑦 och läraren skriver
upp lösningsförslaget och frågar om det stämmer. Ingen säger något och
läraren visar att det inte är korrekt. Elevernas tystnad får läraren att istället ta
ett exempel, 64 = 2! , och ber eleverna lösa ekvationen. När eleverna funderat en stund, svarar en elev ”6”. När läraren frågar hur eleven kom fram till
det, förklarar eleven att 2 upphöjt till 6 är 64. Läraren frågar om de använde
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tallinjen, vilket eleven bekräftar. Därefter introducerar läraren uttrycket
tvålogaritmen och visar hur detta skrivs symboliskt.
När eleverna skulle finna det logaritmiska sambandet gav eleverna några
förslag, men de utvärderades inte av eleverna, utan av läraren. Läraren värderar förvisso inte elevlösningen ! 𝑦 = 2 direkt, men indirekt genom att
fråga om de löst ut variabeln x. Eleverna visste inte heller hur nästa lösningsförslag skulle kunna undersökas huruvida det var korrekt eller inte, så läraren gjorde det istället. Läraren gav eleverna spontant en ny uppgift, som inte
var planerad, i ett försök att hjälpa eleverna att modellera relationen symboliskt. En av eleverna löste också denna uppgift med hjälp av tallinjerna.
Forskargruppen fann ingen anledning att ändra på något inför nästa cykel,
annat än att läraren skulle försöka möjliggöra för eleverna att reflektera i
högre grad.
Läraren i grupp 6 är från England och har inte ingått i forskargruppen från
början. Undervisningen i gruppen sker på engelska, men ibland talar eleverna svenska med varandra när de diskuterar. Inledningsvis frågar läraren om
"the relationship" (sambandet) och en elev svarar direkt att "the geometric
one, is it not just x minus one times two?" (Är inte den geometriska bara x
minus ett, multiplicerat med två?). Läraren frågar om det stämmer för ettan,
vilket eleven säger att det inte gör. Läraren ber eleverna fundera ett par minuter över sambandet och efter sex minuter vill läraren höra elevernas slutsatser. En elev, Peter, säger att det är ”a power solution, to the power of
two.” (det är en potenslösning, med basen två) och ger några exempel.
Peter:

Two to the power of two, two to the power of three, two to the power of four and so on. (Två upphöjt till två, två upphöjt till tre, två
upphöjt till fyra och så vidare.)

Teacher: So you say that this is two to the power of what? (Så vad är detta
upphöjt till?) [Läraren skriver samtidigt en tvåa under ettan på den
nedre tallinjen]
Peter:

One! No, zero!

Teacher: And you say that this is? (Och vad blir detta?) [Läraren skriver en
tvåa under tvåan på nedre tallinjen]
Peter:

Two to the power of one. (Två upphöjt till ett.) [Läraren skriver upp
detta på tavlan]

Teacher: Does this always work? (Fungerar detta alltid?)

Läraren introducerar symbolerna x och y och frågar om sambandet kan skrivas som 𝑦 = 2𝑥 . Några elever föreslår istället 𝑦 = 2𝑥 ! , men då protesterar
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några andra elever. En elev säger att det måste vara ”plus something” (något
med addition) på grund av relationen mellan noll och ett, fast säger sig inte
veta hur det skall uttryckas. En elev säger att ”I don’t follow anymore…”
(Jag hänger inte med längre…). En elev frågar om det inte skall vara två
upphöjt till x och läraren antecknar detta elevförslag. Läraren frågar om de
har prövat med 𝑦 = 𝑥 ! och prövat ifall det fungerar. En elev svarar nej och
när läraren frågar varför, säger eleven att noll inte kan bli ett. Läraren frågar
om de kan dra slutsatsen att svaret skall vara 2x och klassen svarar unisont
”Yes!”.
Därefter formuleras nästa problem, att ”express x in terms of y” (uttryck x i
form av y). En elev frågar om det är att dra roten ur någonting och läraren
säger sig inte veta det och gruppen försöker avgöra om det är korrekt. En
annan elev försöker finna en lösning, men kan inte uttrycka det i ord och en
annan elev vill att läraren upprepar frågan. Läraren skriver då ”y = 2x” vid
den geometriska tallinjen och ”x = ” vid den aritmetiska och frågar efter en
explicit formel. En elev föreslår ”x = 2 – y” och när läraren upprepar det som
en fråga, skrattar eleven och säger ”I don’t know!” (Jag vet inte!). En annan
elev föreslår något med kvadratrot och läraren skriver med hjälp av eleven
!

”𝑦 = ” på tavlan. Läraren ber eleverna pröva ifall det är korrekt och en
!
elev försöker, men avbryts av läraren som vill att de funderar över en formel.
En elev föreslår ”x = y1” och läraren tar då 32 som exempel för att visa att
det inte stämmer.
Läraren avslöjar nu att ”this was a trick question” (detta var en kuggfråga)
och förklarar att de ännu inte gjort detta. Eleverna skrattar och läraren skriver ner uttrycket x = log2y. Mer skratt och kommentarer som ”Of course!”
(Självklart!). Läraren förklarar vad alla symboler i uttrycket står för.
En elev ger direkt ett lösningsförslag och visar att uppgiften delvis är accepterad, det vill säga vad eleverna förväntas göra, men inte hur lösningar skall
utvärderas. När läraren frågar om eleven prövat om det stämmer för ettan,
visar läraren indirekt att uppgiften också har en implicit del; att eleverna
själva också ska värdera och bedöma sina lösningar och hur detta kan göras;
genom att pröva med något exempel. Därefter börjar alla elever livligt att
diskutera med varandra. När en elev föreslår ”the power of two” (upphöjt till
två) och ger några exempel, visar eleven att uppgiftens explicita och implicita delar är accepterade. Läraren ändrar villkoret för uppgiften och frågar
hur sambandet kan tecknas symboliskt genom att införa variabler och föreslå
en egen (felaktig) lösning och frågar om lösningen ”always works?” (alltid
stämmer). Eleverna svarar ja, nej och kanske samtidigt när de försöker pröva
förslaget och en elev föreslår en ny lösning. En elev avfärdar direkt denna
genom att ta noll som exempel på att den inte fungerar och visar i handling
hur en lösning kan bedömas (förkastas) genom en motexempel.
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Eleverna lyckades finna det exponentiella sambandet och eleverna var överens om att det var korrekt, men lyckades inte själva finna omvändningen.
Eleverna lyfte fram många idéer och de olika förslagen prövades och förkastades främst av eleverna själva. Att skapa förutsättningar för en undervisning
där eleverna gavs möjlighet till reflektion lyckades genom att läraren inte
bedömde elevsvaren, utan att istället använda olika tekniker för att eleverna
skulle göra reflektera över sina egna och andras förslag, till exempel:
•

”Did anybody try to…?” (Försökte någon…?) – Genom att läraren frågade om någon hade prövat, visade läraren eleverna att det är deras uppgift att testa och utvärdera.

•

”I don’t know!” (Jag vet inte!) – Läraren sade sig inte veta, så eleverna
kunde inte förvänta sig att läraren skulle tala om den korrekta lösningen.

•

”Why?” (Varför?) – Genom att hela tiden fråga varför, uppmanades
eleverna att ge ett resonemang eller förklaringar till de olika lösningsförslagen som gavs.

•

"Is there any other way [to describe it]?" (Finns det något annat sätt att
beskriva det?) – Läraren frågade också efter ytterligare sätt att lösa ett
problem, oavsett om lösningsförslaget var korrekt eller inte.

När eleverna skulle söka efter och hitta en explicit formel för det logaritmiska sambandet, lyckades de inte finna en sådan, vilket inte heller var förväntat. Läraren fick förtydliga uppgiften och var inte lika konsekvent i sitt
handlande som i föregående uppgift. Till exempel visade läraren själv att en
lösning var felaktig eller så gjordes det inte alls. På så sätt hindrades eleverna att reflektera, till exempel att undersöka olika förslag. Läraren öppnade
inte upp för att försöka uttrycka omformulera uppgiften på något annat sätt,
till exempel att beskriva sambandet utan någon formel, eller att konstatera att
det inte finns någon lösning också är en lösning. Läraren sade istället att det
var en kuggfråga. Således innehåller just denna sista del begränsat med lärandehandlingar.

6.4.2 Iscensättning och analys av del 4a – några unika
egenskaper hos logaritmer
Syftet med denna del var att låta eleverna undersöka hur det konstruerade
redskapet kan användas för att ersätta multiplikation och division med addition respektive subtraktion.
I grupp 4 visar läraren hur talen kan paras ihop genom att använda några
konkreta exempel. Sedan visar läraren hur en multiplikation kan ersättas med
addition och väljer 64 · 8 som exempel och ber eleverna själva prova med
några egna exempel. Eleverna provar några egna exempel och en av eleverna
får summan 17 och undrar vad det ska bli.
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Saken diskuteras, de är överens om att tallinjerna måste förlängas, men de
avstår från att göra det. En elev frågar vad som skulle hända om man istället
multiplicerade med tre och undrar om det skulle fungera med en annan faktor. Läraren säger att det skulle fungera, men att välja en annan faktor prövas
inte. Istället vill läraren att eleverna skall undersöka hur det blir med division. Efter att eleverna fått fundera någon minut, frågar läraren hur det blir
med 128 dividerat med åtta.
Anders:

Det funkar!

Läraren: Det funkar. Hur funkar det?
Anders:

Vi tog 7 minus. Eller då bytte vi ut addition mot subtraktion. Eftersom, vi tänkte att division är motsats till multiplikation, så då
borde subtraktion vara motsats till addition.

Eleven förklarar sedan hur de har gjort.
Anders:

Så då tog vi sju minus tre.

Läraren: Så ni tog talet 128 som motsvaras av talet sju, och talet åtta som
motsvaras av talet tre [Läraren skriver samtidigt upp detta på tavlan].
Anders:

Precis!

Läraren: Sedan tog ni sju minus tre som blir...?
Anders:

Jaa, fyra. Och det blev 16.

Läraren frågar om 128 dividerat med åtta blir 16 och eleven säger att det
stämmer (genom att slå det på räknaren). Sedan löser en annan elev 512 dividerat med 64 på samma sätt.
Analysen av denna lektionsdel, som följer nedan, visar både sådant som är
främjande och sådant som är hindrande för att uppgifterna skall kunna utvecklas till lärandeuppgifter. När eleverna fick den första uppgiften användes tallinjerna som redskap för att lösa den och miniräknare för att verifiera
resultatet. Eleverna visade med dessa handlingar att de accepterat och löst
uppgiften samt visat prov på olika typer av reflektion, till exempel delge och
undersöka olika lösningsförslag. En elev öppnade med sitt svar (17) upp för
ytterligare möjlighet till reflektion kring begränsningar med modellen, men
istället för att låta eleverna försöka undersöka modellen bortom de tal som
fanns uppskrivna på tallinjerna, begränsade läraren denna möjlighet genom
att själv visa hur uppgiften skulle kunna lösas. Ytterligare en elev öppnade
också upp för en annan möjlig reflektion, genom att formulera ett annat villkor för relationen, vad som skulle hända om faktorn skulle vara tre istället
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för två. Läraren valde dock att inte utforska denna möjlighet, eftersom detta
var tänkt att göras senare, och sade bara att det skulle fungera. Därmed
stängdes en möjlighet att öppna upp för en eventuell ny, av eleverna formulerad lärandeuppgift. Bägge dessa exempel visar dock att läraren skapat en
situation där eleverna i gruppen vågar visa sina tillkortakommanden och där
de vill utforska nya och okända områden.
När eleverna fick nästa uppgift, visade uttrycket ”Det funkar!” att de förstått
vad som skall göras och hur. Av resonemangen om hur uppgiften lösts,
framgår att modellen (tallinjerna) har använts som redskap för att undersöka
ytterligare en egenskap hos logaritmer och att miniräknaren använts för att
verifiera resultatet, där eleverna konstaterade att det stämmer.
I grupp 5 används samma exempel som i grupp 4, 64· 8, och läraren visar
hur tallinjerna kan användas för att ersätta multiplikation med addition. En
elev säger sig inte följa med, så läraren visar en gång till. En elev frågar om
ett annat exempel, 1 · 2, och resonerar en stund och finner att det stämmer.
Läraren börjar förklara ytterligare en gång, men ändrar sig och ber istället
eleverna själva undersöka ett annat exempel, 4 · 32. En elev, här kallad Johan, går fram till tavlan och löser uppgiften och frågar de övriga eleverna om
det stämmer genom att testa på miniräknaren. Läraren ber eleven vid tavlan
förklara för resten av gruppen hur han hade gjort. Johan löser uppgiften vid
tavlan.

Bild 18. Johan visar hur multiplikation kan
ersättas med addition.

Johan tittar först på tallinjerna och skriver sedan talet två på tavlan. Därefter
tittar han på tallinjerna igen och skriver sedan plus fem som sedan adderas
till sju.
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Bild 19. Johan löser uppgiften genom att titta
på tallinjerna.

Johan tittar sedan återigen på tallinjerna och skriver 128 som resultat för
produkten. Läraren frågar om det stämmer och ber de övriga eleverna testa
med miniräknaren. Läraren ber sedan Johan förklara hur han hade gjort och
Johan visar genom att peka på tallinjerna, se excerpt nedan.
Johan:

Fyra motsvara två [Johan pekar på fyran på den nedre tallinjen och
sveper med armen uppåt till den övre tallinjen.] och 32 motsvarar
fem [Johan gör samma rörelse igen.] och två plus fem blir sju, som
motsvarar 128 [Johan gör ingen rörelse denna gång.].

En av eleverna vill att Johan förklarar igen och denna gång förtydligar Johan
hur han gjort genom att göra rörelserna ovan, men när två och fem adderas,
pekar Johan på talen två och fem på den övre tallinjen och säger att summan
blir sju, som han sedan pekar på. Därefter säger han att sju motsvarar 128
och sveper samtidigt med handen från den övre tallinjen till den nedre.
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Bild 20. Johan pekar på talet sju på den övre
tallinjen.

Bild 21. Johan visar sedan hur talet sju på
den övre tallinjen motsvaras av talet 128 på
den nedre tallinjen.

Läraren tecknar sedan en ny uppgift, 128/8. En elev tycker att det är svårt
och menar att det borde finnas ett enklare sätt. En annan elev säger att det
kommer bli svårt med stora tal, till exempel fyra miljoner, eller om det är
decimaltal. Ytterligare en elev undrar hur man ska göra för att multiplicera
med tre och läraren undrar om de kan beräkna 32 · 3. En elev föreslår att
motsvarande tal till tre borde vara 1,5. Läraren säger att hon inte vet om det
är rätt och föreslår att de ska vänta lite och se om de kan lösa uppgiften lägre
fram. Läraren skriver upp tre exempel på tavlan som hon vill att eleverna
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skall försöka lösa med samma metod: 128/8, 512/6 och 32/256. Den andra
uppgiften är felskriven, det skulle egentligen vara 512/64. När läraren upptäcker detta skrivfel, yttrar sig en elev som har en idé om vad 6 skulle motsvaras av på den övre tallinjen. Eleven går fram och visar på tallinjerna och
menar att det ”fortfarande finns tal mellan” och visar hur uträkningen skulle
gå till och vart svaret skulle hamna.
Läraren säger att de kommer fram till denna aspekt senare och ber istället en
elev besvara första frågan. Eleven går fram och visar, läraren frågar om alla
hänger med, om det är korrekt eller om någon fick något annat svar.
Analysen av elevernas handlingar visar att eleverna använde tallinjen som
redskap och att de på så sätt kunde visa hur både multiplikation och division
kan ersättas med addition respektive division. Eleverna uppmanades att kontrollera svaren, genom att jämföra med resultatet av multiplikationen på miniräknaren, vilket de också visade att de kunde. Genom att välja och lösa
egna exempel visade eleverna att de hade accepterade uppgiften, det vill
säga att de visste vad som skall göras och hur. En elev ifrågasatte dock motivet till användandet av logaritmer genom att säga att ”det måste finnas ett
lättare sätt”. Eleven fick medhåll av en annan elev som sade att det blir svårt
med stora tal eller decimaltal. Ytterligare en elev hittade ytterligare en begränsning med modellen, om man skulle multiplicera tal som inte fanns utsatta på tallinjen. Eleverna visade med denna typ av uttalanden prov på reflektion genom att bedöma begreppets giltighet och hur väl modellen skulle
kunna fungera i andra sammanhang. Elevernas nyfikenhet och ifrågasättande
visade också att läraren skapat en situation där eleverna är engagerade och
vågar och vill pröva olika idéer. Läraren visade uppskattning för elevernas
funderingar genom att hålla med och fråga om någon i gruppen kunde ge
någon förklaring. Läraren använde också uttalanden som ”Jag vet inte!” och
”Kan det fungera?” för att visa att det var eleverna, och inte läraren, som
skulle finna lösningar till problemen. När eleverna inte kom med några lösningsförslag, sade läraren att de istället fick vänta och se.
Denna del genomfördes inte i grupp 6, vilket inte var planerat, utan berodde
på ett missförstånd mellan läraren och forskaren.

6.4.3 Iscensättning och analys av del 4b – de nya uppgifterna
I grupp 4 skriver läraren upp följande uppgifter på tavlan:
1. log24 + log28 = ?
2. log24 + log28 = log2?
3. log2a + log2b = log2?
4. log28 + 2 = ?
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5. log24 + 2 = log2?
6. log2a - log2b = log2?
7. log27 - log2? = log235
8. log264 - log2256 = log2?
9. log264 - log2256 = ?
Eleverna i grupp 4 får tio minuter på sig att lösa uppgifterna, sedan vill läraren att lösningarna skall diskuteras.
Läraren: Vad har ni fått här (pekar på första uppgiften)?
Anders: Två!
Elever: [Paus] Nä, fem!
Anders: Fem!

Läraren reder tillsammans ut vad värdet på de bägge addenderna är, två respektive tre, och frågar sedan efter summan.
Elever: Fem!

För de resterande uppgifterna, utom uppgift 7, upprepas följande sekvens;
läraren frågar om svar, en elev ger korrekt svar och läraren ger en förklaring.
I uppgift 7 frågar läraren hur eleven har resonerat och eleven svarar att den
tittat på uppgift 3 och sedan tagit 35 dividerat med 7.
Eleverna var väldigt engagerade när de arbetade med uppgifterna, de diskuterade livligt med varandra hela tiden. Lärandeuppgiften var att utforska
olika egenskaper hos logaritmer, vilket eleverna eventuellt gjorde, men om
eleverna verkligen gjort det framgick inte när uppgifterna redovisades, vilket
försvårade analysarbetet. Olika sätt att lösa en uppgift eller skilda svar som
skulle kunna öppna upp för reflektion, hindrades genom att eleverna inte
gavs denna möjlighet, vilket visas med några exempel nedan.
Anders öppnade med sitt felaktiga svar upp för en möjlig diskussion, men
istället för att analysera denna lösning, korrigerades det av andra elever i
gruppen och det utreddes därför aldrig varför Anders svarade ”2”.
Ett annat exempel var när en elev löste uppgift (6), log2a - log2b = log2(?):
Anna: Log två a delat på b.

Läraren upprepar och skriver ned elevsvaret [log2(!!)] på tavlan.
Läraren: Och det här är... [paus] Vad tror ni?
Elever: En regel!
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Läraren: En regel, en logaritmlag.
Lisa: En definition.

Eleven Anna löste uppgiften korrekt, men det efterfrågades inte hur Anna
kommit fram till svaret, eller om någon annan elev kommit fram till samma,
eller något annat svar. Det gjordes heller ingen koppling till relationen mellan addition och multiplikation, vilket var syftet med uppgiften.
Eleven som fick förklara hur uppgift 7 hade löst, visade hur identiteten
kunde användas för att lösa uppgiften, det vill säga att eleven hittat en generell metod för att lösa en hel klass av problem. Men inte heller här efterfrågades eller diskuterades alternativa sätt att lösa uppgiften.
Inför genomförandet av nästa cykel diskuterade läraren, som också var observatör på föregående grupp, tillsammans med forskaren vad som kunde
förändras, och hur, för att försöka bjuda in eleverna till att föreslå olika lösningar som sedan skulle kunna diskuteras och analysera av eleverna, det vill
säga öppna upp för reflektion. Läraren föreslog också att uppgiften
log2a - log2b = log2(?) skulle läggas efter de specifika uppgifterna som behandlar subtraktion. Läraren och forskaren diskuterade inte denna förändring
djupare, då skillnaden inte ansågs vara så stor.
I grupp 5 fick eleverna följande uppgifter att lösa:
1. log24 + log28 = ?
2. log24 + log28 = log2?
3. log28 + 2 = ?
4. log2a + log2b = log2?
5. log27 + log2? = log235
6. log264 - log2256 = ?
7. log264 - log2256 = log2?
8. log2a - log2b = log2?
Läraren frågar om värdet på tvålogaritmen av fyra. En elev svarar ”två” och
läraren frågar hur eleven tänkte. Eleven säger att två upphöjt till två är fyra
och läraren bekräftar att det är korrekt genom att säga "absolut". Därefter
frågar läraren vad tvålogaritmen av åtta är och en elev svarar ”tre” och säger
att hon använde tallinjerna för att bestämma värdet. Läraren frågar gruppen
om det är rätt, men ingen svarar. Läraren frågar då om alla gjort så och en
elev säger "jaa". Då frågar läraren om 5 är rätt svar och en elev säger sig då
ha en annan lösning, nämligen 32. Läraren frågar hur eleven tänkte och eleven visar hur tallinjerna användes för att lösa problemet. Nu vill läraren veta
vad som är rätt, 5 eller 32. Eleverna säger 5, även eleven som föreslog 32.
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Läraren försöker då provocera eleverna genom att säga att det är fel, men de
protesterar och säger att det är läraren som har fel.
Nästa uppgift löses korrekt av en elev och när läraren frågar hur eleven kom
fram till lösningen, så visar eleven hur talen 5 och 32 hör ihop med hjälp av
tallinjerna. En annan elev ger ett alternativt sätt att lösa uppgiften och säger
att två upphöjt till fem är 32 och löser uppgiften utan att använda tallinjerna.
Uppgift 3 ger samma resultat och löses av en annan elev, som använder resultatet från föregående uppgift.
Uppgift 4 löses av elev, se excerpt nedan.
Ninna: Alltså, vi gissade lite på att det blir tvålogaritmen av ab.
[Läraren skriver upp ”log2ab” på tavlan.]
Läraren: Har du prövat det då?
Ninna: Eh.
Läraren: Har du testat med den som var tidigare?
Ninna: Nej, det har jag inte gjort.
Läraren frågar en annan elev, som ger en alternativ lösning och föreslår istället log2a + log2b = log2(2a+b). Eleven förklarar lösningen med att fem är
samma sak som log2(25). Efter en stund inser eleven att det inte stämmer,
men läraren låter det stå kvar på tavlan. Läraren uppmanar nu eleverna att
testa om den föreslagna lösningen är korrekt. Läraren använder det första
exemplet och visar att fyra multiplicerat med åtta är 32, vilket visar att den
föreslagna lösningen eventuellt kan stämma. Läraren frågar om det bara var
en tillfällighet, men säger att de väntar med att visa det så länge och hoppar
till nästa uppgift.
När läraren frågar om nästa uppgift, svarar en elev ”5” och när läraren frågar
hur eleven tänkt, svarar eleven att sju multiplicerat med fem är 35.
När eleverna skall lösa uppgiften log264 - log2256 svarar en elev 64/256 som
läraren noterar på tavlan. Läraren frågar om alla håller med, men ingen svarar direkt. Efter en stund säger en elev att det ska stå log2 framför och läraren
suddar ut det första förslaget och skriver istället log2(64/256) på tavlan. Ytterligare en elev menar att det står ”samma sak” och frågar om det inte är
bättre att beräkna värdena av minuend och subtrahend var för sig. Eleven
genomför sedan beräkningen med hjälp av tallinjenerna och kommer fram
till -2. Då frågar läraren om log2(64/256) är samma sak som -2. En annan
elev säger att resultatet blir minus 2, men utvecklar inte varför och löser
istället nästa uppgift och får att log264 - log2256 är lika med log20,25 genom
att använda tallinjerna. Läraren använder elevernas olika lösningsförslag,
log2(64/256), log20,25 och -2, och frågar om de är samma sak. En elev för ett
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resonemang och använder tallinjerna för att visa och förklara varför det är
samma.
Analysen av ovanstående sekvens visar att eleverna inledningsvis var lite
osäkra på hur tallinjerna kunde användas som redskap för att lösa uppgifterna. När läraren frågade eleverna hur de löst den första uppgiften är gruppen
relativt tyst och få elever verkade vara säkra på om de hade löst uppgiften
korrekt. När de två eleverna som hade löste den första uppgiften förklarade
hur de använt tallinjerna och när den felaktiga lösningen analyserats, var
dock eleverna övertygade om att uppgiften lösts korrekt, trots att läraren
försökte provocera dem och säga att de hade fel.
När läraren efterfrågade elevsvar, bad läraren konsekvent eleverna förklara
och visa hur de löst varje uppgift och frågade om de andra eleverna höll
med. Ibland värderade läraren elevlösningar, något som kan vara hindrande
för reflektion, men för det mesta diskuterades och värderades lösningar av
eleverna i gruppen. Vid dessa tillfällen skapades möjligheter för reflektion,
som öppnade upp för eleverna att lösa uppgifterna på olika sätt, med och
utan hjälp av tallinjerna, vilket eleverna visade prov på vid ett flertal tillfällen.
Läraren visade också uppskattning för gissningar som lösningar, men visade
samtidigt att och hur gissningar, eller hypoteser, kan prövas. Läraren visade
också hur lösningar kunde prövas, men begränsade sedan eleverna att försöka göra detta själva.
Inför sista cykeln ändras ordningen för uppgifterna så att identiteten, uppgift
3, kommer direkt efter de två inledande uppgifterna. Därefter skulle två uppgifter föregå den andra identiteten, uppgift 6. Anledningen till denna förändring var att undersöka om andra lösningsförslag och resonemang skulle
framkomma.
I grupp 6 fick eleverna följande uppgifter att lösa:
1. log24 + log28 = ?
2. log24 + log28 = log2?
3. log2a + log2b = log2?
4. log28 - log22 = ?
5. log216 - 2 = log2?
6. log2a - log2b = log2?
7. log24 - log232 = ?
8. log24 - log232 = log2?
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Eleverna verkar engagerade med att lösa uppgifterna, men några av dem
verkar ha trassel, vilket uppmärksammas av läraren. Läraren använder exemplet log264 och säger att det handlar om att hitta exponenten utbrister
några elever ”ahhh”. En elev ställer då en fråga som läraren inte förstår och
eleven går då fram till tavlan och pekar och frågar om varje del skall adderas, det vill säga log för sig, indextvåan för sig och argumenten för sig, se
bild nedan.

Bild 22. En elev undrar om delarna i logaritmuttrycken kan adderas var för sig.

När läraren säger att det inte är fallet, så ställer eleven nya frågor som läraren
besvarar och eleven använder då tallinjen för att bestämma värdet på de två
addenderna, se bild 23.
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Bild 23. Eleven använder tallinjerna för att
bestämma värden för olika logaritmer.

När eleven gör detta, lyckas eleven också lösa uppgiften, se bild nedan.

Bild 24. Eleven löser det första problemet.

När läraren då frågar efter svaret till nästa uppgift, blir eleven tveksam, men
en annan elev hjälper till och svarar 32. När läraren frågar varför, använder
eleven vid tavlan återigen tallinjerna för att visa hur 5 och 32 hänger ihop.
Efter en diskussion i klassen kring detta resultat, där alla elever verkar vara
överens, fortsätter eleverna väldigt engagerat med att försöka lösa resten av
uppgifterna.
När lärare frågar om någon löst tredje uppgiften, svarar en elev att de tror att
4 och 8 skall multipliceras i uppgift 2 och därför skulle svaret vara a multi101

plicerat med b. Eleverna generaliserar tidigare resultat, men det utreds inte
om i klassen om och varför det skulle vara korrekt. Läraren frågar om de
andra gjort likadant och flera svarar ”yes!” (ja!). En elev säger dock att eleven först bara lade ihop och när läraren frågade varför, svarar eleven ”I don’t
know logs” (Jag kan inte logaritmer).
När läraren frågar om uppgift 5 svarar en elev ”fem”. När läraren frågar varför säger eleven att ”16 är fyra och sedan minus två blir två”. Läraren frågar
då vad det blir som en tvålogaritm och eleven svarar då ”log 2”. En annan
elev korrigerar och säger att det skall vara tvålogaritmen av fyra, men någon
ytterligare diskussion om de olika elevsvaren görs inte och inte heller hur
eleverna kom fram till sina lösningar.
En elev föreslår ”minus a b” som lösning till uppgift 6 och läraren frågar om
det fungerar och ber gruppen diskutera lösningsförslaget. En annan elev
föreslår samma lösning och läraren frågar återigen om det stämmer. Eleverna
verkar dock osäkra på hur de skall göra för testa ett lösningsförslag för att se
om det stämmer. Läraren skriver upp två lösningsförslag,
log2a - log2b = log2(a – b) och log2a - log2b = log2(–ab), och ber eleverna
prova olika värden för a och b för att se om någon av lösningarna kan
stämma. Efter fem minuter frågar läraren om någon testat det första lösningsförslaget och en elev säger att ingen av dem duger och visar varför de
inte gör det genom att använda exemplet log232 - log28 och sedan beräkna
skillnaden till två och förklara att det motsvarar log24. Övriga elever applåderar och lektionen avslutas.
Nästa lektion inleds med att läraren skriver upp de två sista uppgifterna från
föregående lektion:
log24 - log232 = ?
log24 - log232 = log2?
Läraren inleder med att säga ”let’s discuss!” (låt oss diskutera) och en elev
svarar att första uppgiften blir minus tre. När läraren frågar hur, refererar
eleven till de bägge tallinjerna. En annan elev svarar att nästa uppgift blir
log2(0,125) och när läraren frågar varför, säger eleven att talen dividerades.
Då frågar läraren om någon gjort på ett annat sätt och en elev svarar att de
tog två upphöjt till minus tre, som blir en åttondedel. Ytterligare en elev
säger att de gjorde likadant. Läraren frågar efter ytterligare sätt att lösa uppgiften och ger eleverna olika ledtrådar utifrån tidigare uppgifter. När läraren
presenterar identiteten, uppgift 6, säger en elev ”oh” och räcker upp handen
och svarar att det blir ”tvålogaritmen för fyra delat på 32”, vilket läraren
skriver upp på tavlan.
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Analysen av ovanstående sekvens visar att eleverna inledningsvis inte accepterade uppgifterna, då det inte verkade veta vad de skulle göra eller vad uppgifterna gick ut på. En anledning till detta kan vara att del 4a, utforskande av
logaritmers unika egenskaper, inte genomfördes i denna grupp. När gruppen
gemensamt hade löst de två inledande uppgifterna, verkade dock eleverna
förstå vad de förväntades göra, då de tillsammans engagerat gav sig i kast
med att lösa resterande uppgifter. Eleverna visade prov på hur olika lösningsförslag kunde bedömas, till exempel genom att pröva med olika värden.
När läraren frågade om de olika lösningsförslagen till uppgift 6 alltid fungerar, verkade dock eleverna inte riktigt veta vad de förväntades göra. Läraren
visade hur, genom att skriva upp två olika förslag och talade om att de skulle
prova med olika värden på variablerna. En av eleverna visade också att ingen
av lösningarna dög, genom några motexempel. Lektionen efter försökte och
löste eleverna uppgifterna på flera olika sätt, men styrkor och svagheter med
de olika lösningarna diskuterades eller värderades inte, vilket blev ett hinder
för eleverna att reflektera.

6.4.4 Analys och resultat av test i delstudie 2
För att jämföra grupperna i de bägge delstudierna presenteras resultaten från
kommunprovet
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Figur 17. Jämförelse av testresultat mellan grupperna i de
bägge delstudierna.

Kommunprovet visar att eleverna i delstudie två i allmänhet har lägre resultat, vilket kan ge en fingervisning om elevernas allmänna matematikkunskaper, se figur 17.
Resultatet från eftertestet användes i första hand för att ge ledtrådar till eventuella förändringar av forskningslektionen. Två resultat utmärker sig och har
markerats i fet stil i tabellen som finns i bilaga 1. Det är uppgift 3 i grupp 4
och uppgift 4 i grupp 6, men en djupare analys av dessa resultat görs inte i
denna studie eftersom detta resultat bara använts i den iterativa processen.
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6.4.5 Sammanfattande resultat av delstudie 2
Intentionen för denna studie var att elevernas frågor skulle vara drivande
genom att läraren inte skulle värdera några lösningsförslag utan låta dessa
förslag diskuteras i gruppen. Att skapa förutsättningar för att åstadkomma
detta lyckades till viss del i grupp 5 och 6. I grupp 6 lyckades läraren för det
mesta med att öppna för möjlighet till reflektion, till exempel genom att konsekvent fråga om någon annan elev kunde hjälpa till om en elev inte visste
hur något skulle göras. Idéer lades fram av både elever och läraren som sedan testades av eleverna. Läraren bjöd hela tiden in till nya sätt att se på begreppet, till exempel genom att fråga efter fler sätt att lösa ett problem som
redan är löst korrekt.
De uppgifter som togs fram har i sig potential att utvecklas till lärandeuppgifter, men är avhängt av det som föregåtts och hur elevsvaren behandlas.
Den förändrade ordningen som gjordes av uppgifterna verkar inte heller ha
så stor betydelse för vilka förslag och resonemang eleverna förde, utan snarare på vilket sätt läraren behandlade elevernas lösningsförslag.
Eleverna lyckas i samtliga grupper finna det exponentiella sambandet, dessutom det generella i grupp 2. Det logaritmiska sambandet finner eleverna i
grupp 1 och grupp 2 efter att lärarna givit dem konkreta exempel.
I relation till ämnesdidaktisk forskning kan elevernas olika lösningsförslag
analyseras. Eftersom elevförslagen inte diskuterades under lektionerna, är
det dock inte möjligt att ge någon djupare förklaring till dem, men de kan
kategoriseras utifrån dess betydelse.
De förslag för det exponentiella som framkom var:
1. 𝑦 = 𝑥 !   
2. 𝑦 = 𝑦 !   
3. 𝑦 = 2!   

(Korrekt lösning)  

4. 𝑥 = 𝑦 !   
5. 𝑦 = 2𝑥 !   
6. 𝑦 = (𝑥 − 1) ∙ 2    
7. 𝑥 ! = 𝑏

(Korrekt lösning med generell bas)

Lösningsförslag 1, 2, 3 och 7 är alla exponentiella samband, förslag 4 och 5
kvadratiska och förslag 6 linjärt. Förslag 5, y = 2x2, kan förstås som en generalisering utifrån ett exempel. Situationen var följande:
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x

y
Figur 18. En aritmetisk tallinje (x) och en geometrisk tallinje (y).

Förslag 5 stämmer i ett fall, då x = 1. Förslag 4, x = y2, stämmer inte för något fall, om det inte x och y förväxlats. I sådant fall skulle sambandet y = x2
också bara stämma i ett fall, då x = 2.
De felaktiga svaren 1, 2 och 6 är svåranalyserade eftersom de inte stämmer
för något fall och lämnas därför okommenterade. En intressant iakttagelse är
att ingen elev (men läraren i grupp 6) föreslog y = 2x som stämmer i två fall,
då x = 1 och när x = 2, vilket kan antyda att eleverna, utom eleven som gav
förslag 6, ser att relationen inte är linjär.
Elevförslag för det logaritmiska sambandet som föreslogs av eleverna var:
8. 𝑥 =
9.
10.

!

!
!

𝑦=2

(Implicit formel, ej explicit)

𝑥=𝑦

11. 𝑥 = 2 − 𝑦
12. 𝑦 =

!
!

13. 𝑥 = 𝑦 !
Förslag 8, 10 och 12 innehåller alla kvadratrot på något sätt, men ingen av
dessa förslag stämmer i något fall. Intressant att notera är att ingen föreslog
𝑥 = 𝑦 som är korrekt i två fall, när y = 4 och när y = 16, även om det
kanske var detta samband som avsågs med lösningsförslag 10.
Elevernas olika lösningsförslag, förutom de korrekta, till lärandeuppgifterna
var följande:
•

log24 + log28 = “log plus log, 2 plus 2 and 4 plus 8?”

•

log2a - log2b = log2(–ab)

•

log2a + log2b = log2(2a+b)

•

log264 - log2256 = 64/256

Förslag 1 är det som Liang och Wood (2005) identifierat i tidigare forskning
och innebär att eleven ej ser logaritmerna som tal. Förslag 2 visar att eleverna försökt generalisera över räknesätt. Eftersom addition av två logaritmer
innebär en multiplikation av argumenten, i detta fall ab, medför ett minus105

tecken att multiplikationen blir negativ, det vill säga –ab. Förslag 3 är svåranalyserad och lämnas därför okommenterad. Förslag 4 är det Lee och
Heyworth (1999) kallar att bygga på principen att subtraktion kan ersätta
division.
Analysen bekräftade också sådant vi förmodade att eleverna skulle få trassel
med, men också sådant som var nytt i relation till det matematiska redskap
som togs fram, till exempel:
•

Motsvaras talet 3 på den nedre tallinjen av talet 1,5 på den övre?
x

y
Figur 19. En aritmetisk tallinje (x) och en geometrisk tallinje (y)

Om eleverna ser talet 3 som att ligga precis mitt mellan 2 och 4 på den nedre
tallinjen, se figur ovan, skulle svaret på frågan vara ”ja”, eftersom talet 1,5
ligger precis mitt mellan 1 och 2 på den övre tallinjen. Ett sådant resonemang skulle kunna förklaras teoretiskt som att gå från det konkreta till det
abstrakta, men som i detta fall ger ett felaktigt svar. För att kunna besvara
frågan korrekt skulle eleverna istället behöva gå från det abstrakta till det
konkreta. Det finns två möjligheter att göra detta teoretiska arbete, vilket
beskrivs i en fördjupade analys nedan.
En geometrisk tallinje har alltid samma egenskaper och analysen utgår från
en geometrisk tallinje i bas 10, vilket förenklar det första resonemanget.
Denna tallinje illustreras i figuren nedan.

Figur 20. Geometrisk tallinje med bas 10.

Det finns fler heltal mellan 10 och 100 än mellan 1 och 10, vilket innebär att
heltalen ligger ”tätare och tätare”. Denna egenskap gäller för alla delar av
tallinjen. Om alla heltal mellan 1 och 10 skulle markeras, skulle de därför
hamna som i figur 21, det vill säga ”tätare och tätare”.

Figur 21. Heltalen mellan ett och tio markerade på en geometrisk tallinje i bas 10.

Eftersom den geometriska tallinjen med bas två också har denna egenskap,
kommer inte talet 3 vara precis mitt mellan 2 och 4 och därför inte heller
vara precis under talet 1,5 på den övre tallinjen.
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Det andra resonemanget bygger på att undersöka det ena fallet11 analytiskt,
med hjälp av relationen y = 2x. Om x = 1,5 sätts in i uttrycket kan motsvarande y-värde beräknas till 2,83 (21,5 ≈ 2,83) det vill säga mindre än tre. Utifrån detta resonemang är det möjligt att dra slutsatsen att 3 och 1,5 inte motsvarar varandra, eller står rakt över/under varandra.
I nästa kapitel kommer slutsatser som dragits av resultatdelen diskuteras i
relation till syftet med studien.

11

Det andra fallet kan också bestämmas analytiskt. Motsvarande tal för 3 kan beräknas genom att bestämma x med hjälp av relationen x = log2y. Då y = 3 blir motsvarande x ungefär
1,58 (log23 ≈ 1,58), det vill säga något mer än 1,5. Detta var dock inte möjligt att beräkna för
eleverna i denna studie eftersom de ännu inte fått något redskap för att bestämma logaritmiska
värden för tal som finns mellan de som markerats på tallinjen.
107

108

7 Slutsatser och diskussion

Syftet med denna diskussion är att försöka förklara de resultat som presenterades i analys- och resultatkapitlet och vilka slutsatser som kan dras utifrån
dessa resultat.

7.1 Studiens huvudresultat
Syftet med studien var att utforma en undervisning som kunde skapa förutsättningar för elever att utveckla en förståelse för den ursprungliga idén med
logaritmer. Resultaten visar både vad som möjliggör, men också vad som
kan vara ett hinder för att utforma en sådan undervisning. Ytterligare ett
resultat är den modell och de uppgifter forskargruppen konstruerade, som
kan användas för att packa upp logaritmbegreppet och göra det möjligt utforska olika egenskaper hos begreppet. En slutsats som kan dras är att
undervisningens utformning är avgörande för om redskapet och uppgifterna
skall bli medierande.
Om eleverna tog sig an uppgifterna kunde de visa att de även bemästrade
andra matematiska redskap såsom symboler, till exempel y = 2x, och språk
för
att
till
exempel
generalisera
identiteter,
till
exempel
log2(ab) = log2(a) + log2(b), för logaritmer. En viktig förutsättning för att
detta skulle var möjligt, var att de brukade de två tallinjerna som ett redskap
samt att möjligheten till reflektion främjades. När redskapen togs i bruk,
visade eleverna ytterst sällan upp de vanliga fel och missuppfattningar som
tidigare forskning pekat på, till exempel log2(a) + log2(b) = log2(a + b). I
relation till det teoretiska ramverket som användes i studien, kan detta uttryckas som att de har utvecklat ett teoretiskt kunnande om logaritmbegreppet. Ytterligare en slutsats som kan dras är att om elever tillsammans konstruerar ett sådant redskap med två tallinjer finns möjlighet att skapa mening
till de symboler som traditionellt används för att definiera logaritmer.
Tidigare i detta arbete argumenteras mot att använda en färdig definition av
logaritmer som medierande redskap, till exempel för att härleda logaritmlagarna. Resultatet av studien visar också att detta inte är nödvändigt. De förmågor eleverna utvecklade var inte bara att kunna beskriva innebörden av
logaritmbegreppet med olika representationer, till exempel logaritmlagar,
såsom elevers kunnighet skrivs fram i kursplanen. Istället visade eleverna att
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de i handling kunde bruka olika matematiska redskap för att lösa uppgifter,
där exempelvis logaritmlagar framträdde som indirekt resultat av elevernas
deltagande i lärandeverksamheten.
Studien svarar dock inte på om det framtagna redskapet skulle kunnat utformas på något annat vis. I tidigare forskning föreslår Panagiotou (2011) till
exempel en tabell istället för tallinjer, men att utforma redskapet med hjälp
av tabeller har inte prövats i denna studie, men det betyder inte att ett sådant
redskap inte skulle kunna fungera lika väl.
Reflektion är en viktig del för att en uppgift skall ses som, eller utvecklas
till, en lärandeuppgift, vilket beskrevs i kapitel 4. Resultatet av studien visar
vad som kan vara stödjande respektive hindrande för att eleverna skall få
möjlighet till att reflektera, något som visade sig bero på hur elevernas förslag till lösningar behandlades i klassrummet. I de fall läraren sade eller visade om en föreslagen elevlösning var korrekt, resulterade det alltid i att all
form av reflektion uteblev. Ett konkret exempel på utebliven reflektion var
till exempel i grupp 3 då en elev snabbt och korrekt löser uppgiften
”log2a + log2b = log2?”, vars lösning verifierades av läraren. Samtidigt diskuterade minst en annan elev en felaktig lösning med en kamrat, som inte
togs upp och diskuteras i gruppen.
Ett annat hinder visade sig bero på att vissa elever var väl förtrogna med
matematikämnet, något resultat från olika tester visade. Om en elev snabbt
fann en korrekt lösning så framkom inga alternativa lösningar som eventuellt
fanns bland andra elever. Detta skedde till exempel i både grupp 2 och 3, då
relationen mellan talen på de bägge tallinjerna föreslogs direkt av en elev i
respektive grupp. I vissa fall kunde dock läraren öppna upp för reflektion
genom att föreslå andra, felaktiga lösningar, eller genom att påstå att en korrekt lösning var fel, vilket skedde i grupp 6, då läraren även föreslog de felaktiga lösningarna y = 2x och y = x2 och i grupp 5 då läraren påstod att en
korrekt lösning var fel.
Reflektionens betydelse kan beskrivas genom att jämföra hur samma uppgift
behandlats på olika sätt i olika grupper. I de grupper där möjligheten till
reflektion begränsades, ledde ofta till en osäkerhet bland eleverna vad de
uppfattade som uppgift, det vill säga förväntades göra för att kunna lösa
uppgiften eller vad som var tänkt att åstadkommas i nästkommande uppgift.
I grupp 2 och 3 skedde ingen reflektion kring det konstruerade redskapet
eller till notationen för logaritmer. När eleverna i dessa två grupper sedan
fick nya uppgifter, visste de inte hur redskapet skulle tas i bruk för att bestämma värdet av en logaritm, eftersom det fanns fler uppfattningar om vad
värdet på logaritmuttrycket verkligen var. I grupp 3 fanns också fler uppfattningar om resultatet för summan av två logaritmuttryck. I grupp 2 sade eleverna spontant att det inte förstod eller att de inte visste vad de skulle göra
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när de fick uppgifter som till exempel
”log24 + log28 = log2?” och ”log2a + log2b = log2?”.

”log24 + log28 = ?”,

I grupp 4 framkom olika förslag för hur relationen kunde tecknas och eleverna löste sedan de efterföljande uppgifterna korrekt, vilket visar att de
verkar förstå att och hur redskapet var tänkt att användas. I grupp 5 sökte och
fann eleverna sambandet, som även generaliserades. Dock begränsades möjligheten till reflektion och även om några elever löste den nästkommande
uppgiften, verkade några tycka att det var besvärligt då en elev säger explicit
att det borde finnas ett enklare sätt att lösa uppgiften.
I de fall eleverna fick möjlighet till reflektion, uppstod också en situation där
eleverna gavs möjlighet att förstå varför och hur en uppgift skulle lösas,
värdera och uppskatta varandras olika lösningsförslag och reflektera över
egna och andras lösningar. I dessa grupper visade analysen att eleverna både
kunde avgöra ifall uppgiften var löst på ett korrekt sätt, men också att de
kunde ta sig an nästkommande uppgifter. Två exempel på när så skedde var
dels i grupp 5, då läraren provocerade eleverna genom att säga att ett elevsvar var felaktigt, men där eleverna menade att det var korrekt. Detta exempel visar att de var väl förtrogna med hur redskapet skulle användas för att
avgöra värdet på en logaritm. Det andra exemplet var då en elev i grupp 6
först föreslog en felaktig lösning utan att använda redskapet, men löste sedan
uppgiften korrekt när redskapet tog i bruk. Det senare exemplet skulle i relation till tidigare forskning tolkats som att eleven uppfattar uttrycket log24 som
tre separata delar, men ur ett lärandeverksamhetsperspektiv tolkas som att
eleven gör en empirisk generalisering där uttrycket identifieras utifrån dess
externa egenskaper. När de övriga eleverna utvärderade lösningsförslaget,
protesterade de och skapades på så sätt en möjlighet för reflektion. Eleven
som föreslagit den felaktiga lösningen visade uppskattning av de andra eleverna förslag att använda tallinjerna genom att använda dem och lyckades
därmed lösa uppgiften. Ur ett lärandeverksamhetsperspektiv kan denna process benämnas som att eleven succesivt approprierar redskapets medierande
resurs, vilket är nödvändigt för en teoretisk generalisering.
Resultatet från studien ger även ett metodologiskt bidrag för learning study
per se, genom att visa hur och att det är möjligt att använda ett annat teoretiskt ramverk, lärandeverksamhet, än den mer förekommande variationsteorin.

7.2 Metoddiskussion
I studien användes learning study som forskningsmodell för att planera och
genomföra en forskningslektion i flera olika grupper, för att på så sätt samla
empiri som sedan kunde analyseras iterativt. Resultaten visar att ansatsen
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fungerade väl i relation till studiens syfte och frågeställningar. Den iterativa
processen möjliggjorde att den gemensamt utvecklade forskningslektionen
kunde justeras och på så sätt ge empirisk data kring ett avgränsat innehåll
som sedan kunde analyseras och ge ett ämnesdidaktiskt bidrag. I den inledande studien fann forskargruppen att vissa uppgifter verkade vara väldigt
väl fungerande för att etablera en lärandeverksamhet, men de var fortfarande
inte fullt utvecklade. I grupp 2 prövades uppgiften ”log24 + log28” som i
grupp 3 hade utvecklats till ”log24 + log28 = log2x” som slutligen utvecklades till två uppgifter, ”log24 + log28 = ?” och ”log24 + log28 = log2?”. Tack
vare den iterativa processen var det dock möjligt att utveckla uppgifterna,
som sedan visade sig vara centrala för att eleverna skulle kunna packa upp
och utforska logaritmbegreppet och dess egenskaper.
Det problematiska med den iterativa processen var att beskriva forskningslektionen, eftersom den hela tiden förändrades. Det fanns inte en forskningslektion, utan snarare sex stycken. Istället för en lektionsplan, som till exempel är ett av resultaten av en lesson study, se till exempel Lewis (2000), delades forskningslektionen upp i olika delar. I metod- och designkapitlet beskrevs syftet för varje del, men det framgick först i analys- och resultatkapitlet
på vilket sätt dessa delar sedan iscensattes. En lektionsplan med kommentarer har ej tagits fram i denna studie, vilket kanske skulle ha stärkt möjligheten för andra att återupprepa studien i en annan kontext.
En annan sak som var problematisk var när ingen förändring skedde, till
exempel inledningen för den andra studien. Ett val som gjordes var att helt
enkelt ta bort denna del, vilket på ett sätt är en brist eftersom all data inte
redovisas. Å andra sidan skulle kapitlet där analys och resultat skrivs fram
bli än mer omfattande, utan att något nytt skulle komma fram.
Traditionellt används för- och eftertest i learning study, men detta är något
som tonats ned i denna studie. Den kritik som kan, och har, riktats mot föroch eftertest i en learning study är till exempel att det är för få elever eller att
det handlar om en eller enstaka lektioner och att det då är svårt att uttala sig
om elevers kunnande eller kunskapsutveckling. En liknande kritik kan också
riktas mot denna studie, då den tänkta reflektionen kring syftet med de olika
uppgifterna för det mesta uteblev i klassrumssituationen. Anledningen till att
det blev på det viset kan delvis förklaras med det teoretiska ramverket som
användes i studien. När Schmittau (2004) skulle implementera Davydovs
läroplan i USA tog det ett år innan lärare och elever hade satt sig in i vad
denna nya läroplan innebar i praktiken. Eleverna i denna studie verkade till
exempel väldigt ovana, och ibland ogillande, att ta del av och pröva varandras idéer. En elev i grupp 5 sade spontant att det var bättre att läraren talade
om hur det var. Lärarna i sin tur hade också svårt att i handling hålla sig till
det som bestämts på förhand. Vissa handlingar verkade vara direkt automatiserade, till exempel att positivt värdera korrekta svar. En slutsats är därför att
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forskningsansatsen learning study inte är särskilt lämplig ifall lärare skall
utveckla en förståelse för hur det teoretiska ramverket kan iscensättas i klassrummet.
Resultatet från studien visar att eleverna för det mesta kunde redogöra för
det ursprungliga behovet av logaritmer, men också att de efterfrågade ett
behov för dem själva. I en lärandeverksamhet behöver inte behovet vara
externt, utan kan växa fram utifrån uppgifterna. Forskargruppen antog utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket att det interna behovet
skulle vara tillräckligt. Även om identiteten, log2a + log2b = log2ab, visserligen formulerades och motiverades av eleverna, verifierades den aldrig och
kopplades inte heller explicit ihop med den ursprungliga idén, att ersätta
multiplikation med addition. Slutsatsen som kan dras är uppgiften inte fullt
ut utvecklades till lärandeuppgifter i någon av grupperna, trots att det fanns
potential för att åstadkomma detta.
Avslutningsvis vill jag lyfta de frågor som kvarstår och de nya frågor som
väckts. I relation till tidigare forskning i matematikdidaktik, kunde vissa nya
mönster urskiljas. Ett vanligt elevförslag som motsats till ett exponentiellt
uttryck var ”roten ur”, vilket skedde i många av grupperna. Ett ovanligare
elevförslag var att log2a  +  log2b  =  log2(2a+b).   Dessa lösningsförslag var dock
något som inte reddes ut eller diskuterades under lektionerna och därmed är
det inte möjligt att dra några egentliga slutsatser kring dem. Det vore intressant att försöka besvara frågan om det framtagna redskapet kan skapa nya
svårigheter eller hinder för eleverna för att på så sätt hitta begränsningar eller
svagheter som eventuellt kan finnas i redskapet.
En fråga som studien inte besvarar är hur resultatet förhåller sig till resultat
från andra intervenerande studier eller till en referensgrupp, något som är
vanligt att göra i denna typ av studier. Hur vet vi till exempel att detta nya
sätt att introducera logaritmer skulle vara bättre för elevernas lärande av
logaritmer om ingen jämförelse görs?
Ett viktigt resultat av denna studie var det redskap som togs fram. En intressant fråga i relation till detta redskap är om det är möjlig att använda i andra
sammanhang, för andra matematiska begrepp. Skulle det vara möjligt att
modifiera modellen och skapa uppgifter för till exempel funktionsbegreppet,
för inversa funktioner eller för olika typer av funktionssamband?

7.3 Implikationer för undervisningen
Det jag ser som den viktigaste slutsatsen som kan dras från studien är att den
visar att det är möjligt att rekonstruera logaritmer utan att använda den formella definitionen. De vanliga fel som beskrivs i tidigare matematikdidaktisk forskning verkar inte uppstå om undervisningen utformas enligt princi113

perna för en lärandeverksamhet, vilket indikerar vilka faktorer som är viktiga
för att stärka elevers lärande av logaritmer.
Att rekonstruera logaritmer med hjälp av två tallinjer ligger i linje med det
Skemp (1976) beskriver som formell förståelse, något som Kastberg (2002)
beskriver som förmågan att koppla ihop matematiska symboler och notationer med relevanta matematiska idéer och kombinera detta till logiska resonemang. Studien styrker att detta är möjligt om undervisningen utformas så att
redskap och uppgifter blir medierande. På så sätt finns också möjlighet att
förändra den procedurellt inriktade undervisningen, som till exempel Stigler
och Hiebert (1999) förordar.
En avslutande rekommendation handlar om undervisningens utformning och
vikten av eleverna ges möjlighet till reflektion. Studien visar att läraren har
en viktig roll för när detta kan bli möjligt eller inte. Det blir till exempel inte
möjligt om läraren indikerar att ett svar är korrekt eller om läraren utvärderar
ett lösningsförslag eller om läraren själv föreslår en korrekt lösning. Däremot
blir det möjligt om läraren istället ber eleverna värdera och uppskatta
varandras lösningsförslag, oavsett om de är felaktiga eller korrekta.
Till sist vill jag lyfta fram den modell vi konstruerade med hjälp av de två
tallinjerna. I denna studie togs ett antal uppgifter fram, som eleverna lyckades lösa genom att använda modellen som ett redskap. En slutsats som kunde
dras från denna studie var att detta redskap under vissa förutsättningar kan
vara medierande för att packa upp utforska logaritmbegreppet och dess
egenskaper. Uppgifterna utvecklades i studie 2, vilket gav begränsat med
data. Det skulle därför vara intressant att pröva uppgifterna och redskapet i
andra elevgrupper, både med avseende på gruppens sammansättning men
också för att vidareutveckla uppgifterna och redskapet. Vilka nya uppgifter
kan till exempel utvecklas för att utforska hur den geometriska tallinjen ser
ut mellan de tal som sätts ut från början? Genom att söka efter och finna
lösningar till sådana uppgifter skulle det eventuellt vara möjligt att konstruera en logaritmisk skala. Men om detta är möjligt eller ej vet vi inget om,
utan det är en empirisk fråga.
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Bilaga 1 – Resultat på olika test
Uppgift 1
(avgöra
logaritmisk
relation)

Uppgift 2
(bestämma
värde av
logaritm)

Uppgift 3
(betydelse
av logaritmuttryck)

Uppgift 4
(lösa logaritmekvation)

Resultat
på kommunprovet

Intervju
(om historiskt motiv)

Medel (sd)
Grupp 1,
31 elever

3 av 5
(n = 19)

Prövades
ej i denna
grupp

Prövades
ej i denna
grupp

Prövades
ej i denna
grupp

28,7 (6,2)

Ingen av de
intervjuade
(n = 4)12

Grupp 2,
30 elever

Hälften
(n = 15)

Ca 9 av 10
(n = 28)

Ca 4 av 5
(n = 25)

Ca 4 av 5
(n = 24)

34,2 (4,7)

Tre av de
intervjuade
(n = 7)

Grupp 3,
32 elever

Ca 4 av 5
(n = 26)

Ca 2 av 3
(n = 21)

Ca 4 av 5
(n = 25)

Ca 4 av 5
(n = 25)

34,2 (4,7)

Alla av de
intervjuade
(n = 7)

Grupp 4,
17 elever

Ca 7 av 10
(n = 12)

Ca 2 av 3
(n = 11)

1 av 3
(n = 6)

3 av 5
(n = 10)

Uppgift
saknas

Ingår ej i
denna studie.
(n = 4)

Grupp 5,

Hälften
(n = 7)

Ca 3 av 5
(n = 8)

Ca 7 av 10
(n = 10)

Ca 2 av 5
(n = 6)

Uppgift
saknas

Ingår ej i
denna studie.
(n = 3)

Ca 9 av 10
(n = 25)

Ca 2 av 3
(n = 18)

Ca 3 av 5
(n = 16)

Ca 1 av 5
(n = 5)

25,09
(Uppgift
saknas)

Ingår ej i
denna studie.
(n = 7)

14 elever
Grupp 6,
27 elever

12

Flera elever i denna grupp ville inte bli intervjuade.
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Bilaga 2 – Uppgifter på eftertestet
Utan miniräknare
1. Vilken eller vilka av följande tallinjer beskriver ett logaritmiskt samband?
a)
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b)
-5 -4 -3 -2
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10 12

e)
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f)
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1
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2. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet till lg80? Motivera ditt
val.
a) 0,8
b) 0,9
c) 1,9
d) 2,9
e) 8,0
f) 800

3. Vad betyder lg18?
4. Lös ekvationen lg𝑥 = 4.
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Bilaga 3 – PowerPoint-presentation
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