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Abstract: 
 

Title: Keeping a reflective journal – insight into student attitudes and apprehensions about 

mathematics lessons. 

Author: Joakim Stare 

Supervisor: Natalia Karlsson 

Term: Spring 2017 

 

Student attitudes and apprehensions are one of the major barriers to mathematics learning. The 

purpose of this study is to investigate to what extent reflective journal writing provides insight 

into factors effecting student learning and motivation in mathematics. To find answers to these 

questions the 4th grade classes were asked to keep a journal in which they were to reflect over 

questions pertaining to their ongoing mathematics lessons. 

The questions are linked to the paper’s question formulation which stands:   

 

- What is expressed in the journals and what does this convey about the student`s 

apprehension and attitudes towards the subject of mathematics. 

 

Text analyses of student journals were performed and results subsequently categorized into 

three groups: positive comments, negative comments, and a mix between positive and negative 

comments. Many and complex factors were identified that affect student feelings and attitudes 

towards the subject of mathematics. The most salient factor identified was how a student’s 

macro emotions - in other words their overall feelings toward the subject, strongly affected 

their micro emotions, which deals with the feeling for the specific lesson. These results suggest 

that having student keep reflective journals would provide important insight for teachers into 

the attitudes and apprehensions affecting student performance in mathematics and allow them 

to specifically design lessons to address these concerns. 
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1. Inledning   
  

I Skolverkets (2003, 18-19) rapport ”lusten att lära” visar en kartläggning att de flesta eleverna 

under de tidigaste skolåren har en positiv inställning till matematiken men att många elever 

förlorar den under de efterkommande skolåren. En hög grad av motivation till matematiken 

menar författarna tydligt är kopplade till de som förstår och har lätt för ämnet i kontrast till de 

som inte har det. Utöver det kan också exempelvis brist på utmaningar eller för mycket 

upprepning göra att elever tappar motivationen och får en mer negativ inställning till 

matematiken. 

 

Svenska elevers matematikkunskaper har under många år fått stå i centrum för kritik genom 

svaga resultat i flera olika internationella undersökningar. Enligt den senaste TIMSS-

mätningen (Skolverket 2012) som genomfördes år 2011 hade matematikeleverna i årskurs 4 

försämrat sina resultat jämfört med mätningen som genomfördes år 2007.  

 

Mima-projektet (2005, 23–24) som är kopplat till PRIM-gruppen står för min egen matematik 

och syftar till att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och matematiska kunnande. En 

av metoderna som används i projektet är loggboken som är tänkt att vara ett hjälpmedel för 

eleverna att synliggöra matematikinnehållet för sig själva och reflektera över sitt arbete.  

 

Kostos och Shin (2010) kommer i sin forskning fram till att många elever kan skriva rätt svar 

men inte visa hur de kom fram till lösningen, något de kopplar samman med att eleverna inte 

fullt ut förstår. De påpekar att det är viktigt att eleven får kommunicera matematik genom att 

skriva och menar att loggboken kan vara en möjlig lösning (223).  

 

Loggboken som reflektionsverktyg är något som jag ofta stött på under mina år i skolan. 

Genom att eleverna skriver i sin loggbok, helt fritt eller utifrån givna frågor, ges de möjlighet 

att reflektera och sätta ord på vad de varit med om under lektionen. Jag har ofta funderat över 

hur en matematiklektion kan och bör avslutas för att eleverna ska ta med sig så mycket lärande 

som möjligt från lektionen. Väldigt ofta sker ingen sammanfattning utan eleverna plockar 

undan efter sig och rusar vidare till rasten eller ytterligare en lektion, ofta helt frånkopplad från 

den tidigare matematiklektionen. Min ambition med denna studie är att undersöka hur 

loggboken kan fungera som ett verktyg för eleverna att på ett kontinuerligt sätt få reflektera 

över sina kunskaper, känslor och attityder för matematiken. 
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Mycket forskning kring loggboksskrivande är gjort på elever i högre årskurser. Jag är nyfiken 

på hur även yngre elever kan dra nytta av loggboken som ett reflektionsverktyg och målet med 

studien är att bidra med en liten del till den tidigare forskning som är gjord. Den är genomförd 

i årskurs 4, i två klasser, där de under fyra veckor fått reflektera över frågorna “vad har du 

arbetat med under lektionen, hur har du lärt dig det, hur var din känsla under lektionen samt 

har du någon strategi för att minnas det du lärt dig”. Dessa reflektionsfrågor har inspirerats av 

Yinger and Clark (1981) och är anpassade för att svara mot studiens syfte, hur loggboken kan 

fungera som reflektionsverktyg för att uttrycka kunskap, känslor och attityder till 

matematikämnet. Den är också tänkt svara mot det problemområde jag presenterat i 

inledningen, nämligen elevers svaga matematikkunskaper samt vikande motivation. Min 

förhoppning är att studien ska visa på hur olika aspekter bidrar till detta. 

  

2. Syfte och frågeställningar   
Denna studie syftar till att undersöka hur loggboksskrivande kan fungera som ett sätt för elever 

att få reflektera över matematiklektionerna. Genom att läsa vad eleverna uttrycker vill jag 

undersöka vilka faktorer som finns samt hur dessa påverkar elevernas lärande och deras 

motivation för ämnet. För att besvara detta har jag använt mig av följande frågeställning:   

  

- Vad uttrycks i loggböckerna och vilka besked ger detta om elevernas uppfattningar om 

och attityder till matematikämnet? 

 

För att kunna besvara min frågeställning kommer textanalyser att genomföras där fokus ligger 

på att analysera innehållet i dem för att försöka hitta mönster som innehållet kan kategoriseras 

efter. 

 

 

3. Bakgrund 
Hajer och Meestringa (2014, 20) påpekar språkets vikt oavsett ämnet. Varje ämne i skolan har 

sitt eget ämnesspecifika språk som eleverna tillsammans med läraren behöver utveckla. Det är 

alltså inget undantag för matematikämnet. De menar att ett sätt att utveckla språket inom 

matematiken kan vara att eleverna använder skrivmallar för att få möjlighet att sätta ord på sin 

arbetsprocess. Detta är de inte ensamma om att uttrycka. 
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Kevan Swinson (1992, 38) skriver i tidskriften Mathematics Education Research Journal att 

relevant litteratur tyder på att skrivaktiviteter främjar elevernas lärande och att det dessutom 

bidrar till att skapa en mer positiv inställning till matematiken.   

 

Der-Ching Yang (2005) menar att skrivning ska betraktas som en nödvändig förmåga för att 

kunna lära sig matematik. Han ser möjligheter till att eleven genom skrift kan uttrycka sina 

känslor, tankar och idéer, men också få kommunicera med andra. Han betonar skrivandet 

överlag men ger i sin studie främst förlag på hur loggboken kan stötta elever i deras lärande. 

 

PRIM-gruppen (2013) skriver på sin hemsida att det är centralt för lärandet att veta vad man 

kan och vad man behöver utveckla. De handlar alltså om en medvetenhet för att blir varse om 

sitt eget lärande och de refererar till att detta är centrala aspekter som står skrivet i skolans 

läroplaner samt kursplaner. Följande citat är hämtat från kursplanen i matematik för åk 4–6:  

 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna reflektera över 

och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” (Skolverket 2011, 55).  

 

Som citatet ovan uttrycker är det viktigt att eleverna ges chansen att reflektera över sitt lärande. 

Men utöver detta menar bland annat ovan nämnda Der-Ching Yang (2005) alltså att det är av 

betydelse att även reflektera över och få uttrycka sina tankar och känslor för ämnet. 

 

Bolstad (1998) delar in elevers lärande i två olika grenar, passivt lärande och aktivt lärande. Ett 

passivt lärande beskriver han som att eleven pluggar in innehållet men utan att reflektera över 

det i kontrast till ett aktivt lärande där eleven är medveten om sin insats och reflekterar över 

den. Han är starkt positiv till det sistnämnda och det är också den typ av lärande som eleverna i 

min studie utmanas i genom loggboksskrivande.  

 

Loggboken är sammanfattningsvis en potentiell möjlighet som kan användas för att utveckla 

elevers reflektionsförmåga. Det är en viktig möjlighet för eleverna att få uttrycka vad de kan, 

vad de behöver stöttning i samt deras känslor och attityder för ämnet som på sikt kan leda till 

förbättringar för dem. 
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4. Tidigare forskning   

Det finns mycket forskning, främst internationell, som visar på hur skrivande inom matematik 

har positiva effekter på elevers lärande. Då denna studie fokuserar på loggboksskrivande som 

en tänkbar aktivitet kommer forskningen främst relateras till det. I detta avsnitt presenteras 

relevant forskning som dels visar loggbokens breda användningsområde men också eventuella 

farhågor samt i vilken utsträckning forskningen på området når de verksamma lärarna. 

 

Kostos och Shin (2010) har undersökt hur loggböcker i matematik påverkade elevers 

kommunikation av matematiskt tänkande. Materialet inhämtades i form av för-och eftertester, 

elevernas loggböcker, intervjuer med eleverna samt lärarens egen loggjournal. Resultaten från 

studien visade att loggboksanvändningen påverkat eleverna positivt gällande elevernas 

kommunikation av matematiskt tänkande samt användning av matematisk vokabulär. Utöver 

att reflektera över vad de lärt sig skriver Kostos och Shin att loggboken ger möjlighet till en 

metakognitiv reflektion. Den metakognitiva reflektionen handlar om att eleverna ges möjlighet 

till att reflektera över sin egen inlärning, hur det själva lär sig bäst. 

  

Davison och Pearce (1990, 18-20) presenterar i tidskriften Mathematics Education Research 

Journal, Vol.2, No.1 sin studie som undersökt skriftens effekt för matematikinlärning. Den är 

genomförd med elever som är mellan 11–14 år och bestod av en rad olika metoder. Bland 

annat fick eleverna skriftligt uttrycka matematiska definitionerna med sina egna ord samt 

skriva brev om sina känslor för matematiken. Lärarna skrev också en dagbok för varje aktivitet 

där de beskrev elevernas reaktioner. Deras resultat visar på att  

regelbunden systematisk skrift under en längre period förbättrar elevers prestationer samt 

attityder till matematik. De visar också att loggböcker kan hjälpa eleverna att sammanfatta och 

reflektera kring den matematik de lär sig. 

 

Yeo Shu Mei och Fan Lianghuo (2003) har med sin forskning undersökt effekterna av 

loggboksskrivande i ett junior collegeklassrum. 50 elever deltog i studien som pågick under en 

period på 13 veckor. Eleverna fick fylla i enkäter både innan och efter avslutat arbete vilket 

hjälpte forskarna att uppmärksamma de eventuella förändringar som skett under perioden. 

Resultaten är baserade på insamlat material från enkätundersökningar, analys av elevernas 

loggböcker, intervjuer med eleverna samt fältanteckningar. Under dessa veckor skrev eleverna 

i loggboken vid sex tillfällen till på förhand givna rubriker. Frågorna var främst riktade mot 
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matematikinnehållet på lektionen men det förekom även frågor med kopplingar till elevernas 

attityder till ämnet. Resultaten som framkom i studien är tydligt kopplade till de positiva 

fördelar loggboksskrivande innebär då lärare tar del av det eleverna skrivit. Det kan bland 

annat hjälpa läraren att bättre kunna förstå eleverna inställning för ämnet. Den kan vidare 

hjälpa lärare att förstå sin egen undervisning och därmed kunna göra förändringar vid behov. 

 

Kesha Peters (2013) ville med sin forskningsstudie undersöka om loggboksskrivande kunde ha 

någon inverkan på elevernas möjlighet att behålla viktiga matematiska kunskaper. 

Peters använda sig av för och-efter där hon analyserat hur väl eleverna presterade före och efter 

avslutad studie. Hon kommer fram till att alla typer av elever kan dra nytta av 

loggboksskrivande som metod då eleverna visade signifikanta förbättringar. Det hon främst 

kom fram till var att eleverna genom loggboksskrivande ges möjlighet att skriva ut sitt 

tänkande, tillägnar sig nya matematiska färdigheter samt bibehåller dessa. 

 

4.1 Varför arbetar inte alla med loggboksskrivande i matematik?  
Den forskning jag hittat och presenterat indikerar på flertalet positiva aspekter då elever 

använder loggböcker som ett sätt att reflektera över sitt lärande. Den hjälper dels eleven att 

synliggöra både sina attityder och kunnande men har också möjlighet att stötta läraren och ge 

denne värdefull information som annars kan gå förlorad. Frågan man behöver ställa sig är då 

varför inte alla lärare använder sig av denna aktivitet i sin undervisning? 

 

Kevan Swinson (1992, 43-44) undersökte huruvida lärare i Australien använder sig av 

skrivaktiviteter inom matematikämnet eller inte. 226 lärare i 37 slumpvis valda skolor deltog i 

studien och resultaten visar att mindre än 10% av lärarna använde sig av regelbundna skriftliga 

aktiviteter på matematiklektionerna. Han menar att resultaten som framkom är 

anmärkningsvärda då det finns väldigt mycket forskning kring skrivaktiviteternas positiva 

effekter. Dock menar han, är det inte så konstigt, då den mesta forskningen finns i 

facktidskrifter, något som de flesta lärarna aldrig tar del av. Forskningen når alltså sällan fram 

till de verksamma lärarna, något som måste ses som ett misslyckande. Trots att denna studie 

inte är genomförd i Sverige och har ett antal år på nacken bör resultaten ändå kunna användas 

för att få en förståelse för varför loggboken inte fullt ut används. 
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En annan viktig aspekt som Yinger och Clark (1981, 29) lyfter fram är både tidsaspekten och 

energiaspekten. Att som lärare sätta sig in i hur metoden fungerar kräver hårt arbete samtidigt 

som effekterna som kan utvinnas ofta inte syns omgående utan kräver ett längre arbete. Det 

kräver alltså både ork och tid från lärarens ofta redan stressiga arbetssituation vilket säkerligen 

spelar roll då läraren gör sitt val.  

 

Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att aktiviteten inte passar alla lika bra. Yinger och 

Clark (1981, 29) skriver att vissa av lärarna i deras studie, som också själva skrev loggbok, inte 

kände sig helt bekväma i att uttrycka sina personliga tankar. Även om det handlade om vuxna 

människor bör denna aspekt också kunna kopplas till elever och är något man bör ha i åtanke 

innan aktiviteten startas upp. 

 

4.2 Sammanfattning tidigare forskning  
Jag har i denna del presenterat forskning som visar på den mångfald av möjligheter som 

loggboken har. Detta för att belysa att den har fler möjligheter än det denna studie ämnar 

undersöka, nämligen hur den kan användas för att synliggöra elevers känslor och attityder för 

matematikämnet. Utöver detta har jag också presenterat viss forskning som problematiserar 

användandet av loggboken för att belysa att det finns viktiga aspekter som man bör ta i 

beaktning som är starkt sammankopplade med tid och prioritering. I nästa avsnitt kommer 

mina teoretiska utgångspunkter att presenteras som är kopplade till dels matematiskt innehåll 

men framför allt elevers känslor och attityder för matematikämnet. 

 

5.Teoretisk utgångspunkt   
I detta avsnitt presenteras mina valda teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som 

analytiska ramverk i studien. Studien består av utvalda delar av Borasi och Rose (1989) 

taxonomi som behandlar potentiella fördelar då elever skriver i sina loggböcker (hela 

taxonomin kan ses i bilaga 1). Utöver den kommer också ett ramverk som Ingram (2015) 

utformat att användas som benämns som aspekter som bidrar till elevers inlärningsupplevelser 

(bilaga 2). Dessa är valda utifrån att deras innehåll är tydligt kopplade till min studie samt att 

deras strukturer i form av tydliga kategorier är passande då mitt insamlade material senare ska 

analyseras. Den tydliga strukturen i kombination med det träffande innehållet är något som jag 

inte funnit i det övriga forskningsfältet. Teorierna används tillsammans för att besvara 

frågeställningen samt det övergripande syftet som är hur loggboken kan fungera som ett 
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verktyg för eleverna att få reflektera över matematiklektionerna. Jag har valt att översätta 

teorins huvudrubriker för att det explicit ska framgå vad de behandlar men valt att behålla de 

ursprungliga engelska underrubrikerna för att dess innehåll annars riskerar att förändras. 

 

5.1 Potentiella fördelar då elever skriver i sina loggböcker 
Borasi och Rose producerade år 1989 texten Journal Writing and Mathematics Instruction i 

skriften Educational Studies In Mathematics. Skriften kom ut som ett resultat av en gedigen 

forskning på området där de slår fast att loggboksskrivande i matematik har möjlighet att bidra 

till elevers lärande på flera olika sätt. I skriften presenterar författarna en kategorisering av sin 

forskning i form av en taxonomi som på ett översiktligt sätt hjälper läsaren att förstå den 

forskning de kommit fram till. 

 

Borasi och Rose presenterar i sin tabell tre övergripande fördelar med loggboksskrivande inom 

matematik. De delar upp dessa i elevens skrivande, läraren läser det eleven skrivit samt dialog 

mellan lärare och elev. Utifrån främst studiens omfattning har jag valt att avgränsa mig till den 

förstnämnda kategorin. Dock kommer kopplingar till eventuella förtjänster då läraren läser 

loggboken också att göra då studien ska summeras i diskusionsdelen. 

 

Den valda kategorin är indelad i fyra underkategorier och jag kommer i studien endast att 

använda mig av två av dessa som benämns som Therapeutic Value, Increased Learning of 

Mathematical Content. De andra kategorierna har valts bort för att de inte är anpassade till det 

studien ämnar undersöka. Nedan följer beskrivningar av dessa två kategorier: 

 

5.1.1 Therapeutic Value:  

Kategorin syftar till att eleverna ges möjlighet att uttrycka sina känslor och attityder till 

matematiklektionen men också till ämnet generellt. Eleverna ges möjlighet att beskriva både 

positiva och negativa känslor, vilket kan hjälpa dem att sätta ord på varför det är exempelvis 

tråkigt eller roligt. Genom att eleven beskriver sina känslor i loggboken kan de bli medvetna 

om dem vilket på sikt kan leda till en förändring. Borasi och Rose menar att eleverna i deras 

studie visade på en öppenhet till förändring genom att de fått uttrycka sina känslor. De flesta av 

eleverna i deras studie uttryckte i utvärderingen att loggboken fungerat som ett terapeutiskt 

värde, något som kan beskrivas med bland annat följande citat:  
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“By writing down how I feel about a certain problem or section, I get the feeling I'm opening 

my mind up for further understanding” (354). 

 

Slutligen skriver de att eleven genom att skriva om sina erfarenheter, inkompetens och obehag 

men också mer positiva saker kan göra att eleven övervinner dessa upplevda svårigheter.  

 

5.1.2 Increased Learning of Mathematical Content:  

Loggboksskrivande kan också göra att eleverna får sätta ord på matematikinnehållet de är med 

om vilket kan leda till ökade matematiska kunskaper. Genom att med skriven text beskriva 

matematiska begrepp och dess innebörd kan det leda till att kunskap kan inhämtas. Att skriva 

om ett ämne, ett matematiskt innehåll kan hjälpa dem att se vart problemet ligger, något som 

kan leda till en förändring. Borasi och Rose skriver dock att detta är svårt, även för äldre 

elever, att dra nytta av men kan med träning på sikt användas. Något som blev tydligt i deras 

studie var att genom att eleverna beskriver hur de uppfattat saker kan de själva uppfatta hur väl 

de förstått det. Genom att eleven “tvingas” sätta ord på något och förklara det med förståelse 

synliggörs det hur väl eleven anammat innehållet och om den behöver vidare förklaringar. 

Vidare menar Borasi och Rose att loggboksskrivande skapar en mer personlig förståelse för 

innehållet samt skapar stimulans för ny kunskap. Att benämna begrepp och regler med egna 

ord kan enligt dem leda till internalisering av kunskapen, något som jag utgår ifrån är målet för 

lärande. 

 

Sammantaget handlar dessa två kategorier om elevers möjligheter att få uttrycka sina känslor 

och attityder till ämnet samt beskriva det matematiska innehåll som de varit med om på 

lektionen. Det är främst den första kategorin som kommer användas men även den andra är 

intressant då forskning visat att kopplingar kan dras mellan elevers känslor och det 

matematiska innehållet. 

  

5.2 Aspekter som bidrar till elevers inlärningsupplevelser 
Ingram (2015) har genom att ha analyserat 31 elevers uppfattningar identifierat fem 

samverkande aspekter som hon menar bidrar till elevernas unika inlärningsupplevelser inom 

matematikämnet. Elever engagerar sig för matematiken på olika sätt och hon benämner det 

som ”ett dynamiskt samspel mellan studenten och matematikämnet”. Hennes ramverk anser 

hon har potential att användas av lärare för att få syn på hur eleverna som individer tar sig an 
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ämnet matematik. Det framkommer inte explicit att loggböcker använts i hennes forskning 

men jag menar att det bör fungera i detta fall för att få syn på de nämnda kategorierna. De fem 

kategorierna är: views of mathematics, macro-feelings, identities, mathematical knowledge and 

habits of engagements. Dessa menar Ingram i större eller mindre utsträckning bidrar till hur 

eleverna uppfattar ämnet och kommer, utifrån min tolkning av dem beskrivas nedan.  

 

5.2.1 Views of mathematics: 

Eleverna kan ha subjektiva föreställningar om hur matematikämnet är. De kan bland annat ha 

åsikter om vikten av ämnet, svårigheter i ämnet, uppfattningar om hur tråkigt ämnet var samt 

individuella och gemensamma förväntningar på sina lärare. 

 

5.2.2 Macro-feelings: 

Makrokänslor är elevers övergripande känslor kring ämnet matematik. Dessa känslor kan bidra 

till deras inställning inför varje specifikt matematikmoment. Om en elev exempelvis har 

negativa makrokänslor för ämnet är de också mer benägna att ha negativa mikrokänslor, alltså 

de känslor de upplever under varje enskild matematiklektion. Det kan också finnas ett gap 

mellan elevernas faktiska identitet för matematik och den bestämda. Detta tolkar jag som att 

vissa kanske innerst inne anser att matematik tilltalar dem men utåt inte vill medge detta för att 

individen har en specifik identitet som den inte vill rubba. 

 

5.2.3 Identities: 

Varje elev har en unik uppsättning av identiteter relaterade till deras syn på deras 

matematikförmåga. Eleverna kan ha bestämda identiteter som ”gemensamt utsetts”, något jag 

uppfattar hör ihop med vilken identitet man generellt har i klassen men också utifrån vilka 

kunskaper eleven visat prov på inom ett specifikt ämne. Deras syn på vikten av ämnet och hur 

de skulle kunna bidra till deras framtida liv är ytterligare en utmärkande aspekt som kan skilja 

eleverna åt. Utöver detta kan de också ha verkliga identiteter där uppfattningar kring hur bra de 

är på matematik ingår. Dessa utvecklas genom samspelet med övriga i klassen samt när de 

deltar i matematiklektionerna. 

 

5.2.4 Mathematical knowledge: 

Eleverna visar på olika nivåer av matematiskt kunnande, något som de pratar om i relation till 

sin kunskap om fakta och matematiska metoder som de kan. Eleverna kan tala om metoder i 

relation till något som de blivit undervisad om av sin lärare. Uppfattningen om kunskap kan 



 

 

14 

 

kopplas till hur de fått lära sig matematik som exempelvis lära sig en rad regler, specifika 

exempel samt om de förstärkts genom användandet av läroboken. 

 

5.2.5 Habits of engagements: 

Elevernas engagemang för matematikämnet är något som vanligtvis förändras över tiden. 

Deras engagemang varierar med koppling till i vilken grad de deltar i matematikuppgifter. De 

är tydligt associerat med både deras makrokänslor för ämnet, deras syn på matematikämnet 

samt deras identiteter. Alltså kan denna kategori kopplas samman med flera av de ovan 

beskrivna och beror således på elevernas andra uppfattningar om ämnet. 

 

 

5.3 Teorisammanfattning  
Sammantaget har två olika teoretiska ramverk presenterats som båda fungerar då innehållet i 

dem svarar väl mot studiens syfte. Innehållet i dessa har använts för att utforma ett 

analysverktyg som kommer användas då min empiri ska kategoriseras och analyseras. Jag har 

valt att ta med båda två, fast de delvis påminner om varandra, för att jag anser att det finns 

aspekter i vardera som gör att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Fördelarna med att ha 

med båda teorierna är att de genom delvis samma innehåll men också med olika kategorier 

tillsammans kommer att bidra till en djupare analys av materialet. Relationerna dem emellan 

samt hur de olika delarna i teorierna kommer att användas i analysen av min empiri kommer 

utvecklas i det kommande avsnittet under rubriken ”analysverktyg”. 

 

6. Metod och material  
I detta avsnitt kommer val av metod, urval av skolor och informanter, avgränsningar, etiska 

aspekter samt genomförande presenteras. Syftet med studien är att undersöka hur loggbok kan 

fungera som ett reflektionsverktyg för elever i matematikundervisningen och vad som kan 

utläsas från dem. För att kunna besvara min frågeställning har jag låtit 53 elever skriva i sina 

loggböcker vid åtta tillfällen under fyra veckors tid. Jag har utifrån dessa gjort textanalyser där 

jag undersökt vad eleverna uttrycker i dem och sedan kategoriserat in dessa under lämpliga 

rubriker. 

 



 

 

15 

 

6.1 Urval och trovärdighet  
För att samla in empiri till studien har jag använt mig ett så kallad bekvämlighetsurval som 

innebär att personer som för tillfället finns tillgängliga används (Bryman, 2011, 194). Studien 

är genomförd i en skola där jag tidigare har vikarierat och därmed också lätt kunnat komma i 

kontakt med lärare som velat delta i studien. De två klasserna som studien genomförts i består 

av 26 respektive 27 elever och det är en och samma lärare som undervisar i matematik i båda 

dessa klasserna. Bekvämlighetsurvalet bör inte utgöra några bekymmer för denna studie då jag 

trots allt inte har en nära relation till de elever som deltagit i studien. 

 

Eleverna går i årskurs 4 och skolan är belägen i en närliggande förort i Stockholm. Klasserna 

har sedan tidigare arbetat med loggboksskrivande men inte specifikt med koppling till 

matematik utan mer generellt, som ett verktyg att reflektera över hur arbetsveckan varit. Just 

det faktum att klasserna är bekanta med loggbok var något jag medvetet tog i beaktning för att 

processen inte skulle fokusera på hur en loggbok fungerar. Nu kände eleverna till processen 

vilket bör ha inneburit att deras energi kunnat användas till loggbokens innehåll istället för 

processen.  

 

Johansson och Svedner (2010) menar att textanalyser alltid innebär ett mått av en subjektiv 

tolkning då materialet måste tolkas och därmed finns givetvis en risk att något i materialet har 

misstolkats. Men med en väl anpassad teori samt analysverktyg menar jag att detta problem i 

viss mån minskat. 

 

Studien kan anses vara relativt liten då den endast är genomförd i två klasser och under en 

kortare period. Det saknas med andra ord bland annat en större population för att den ska 

uppfylla det kravet (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Trots detta menar jag att de tendenser som 

kommit fram i studien ändå kan tas i beaktning och att den bör tillskrivas visst värde då den 

relaterar till en del forskning som kommit fram till liknande resultat. 

För att studien ska ha transparens, och därmed och anses trovärdig, är det även viktigt att 

forskaren redogör för sina tolkningar, för att läsaren ska ha möjlighet att lämna kritik (Ahrne 

och Svensson 2015, 25). Detta är något jag har försökt att ha i åtanke under analysdelen. 
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6.2 Genomförande  

Kontakt togs med lärare på en skola där jag tidigare vikarierat och frågan om deras klasser 

arbetar med loggboksskrivande ställdes. En lärare svarade omgående att hennes klass gjorde 

det varpå jag frågade om hon kunde tänka sig att ingå i min studie, något hon ville.  

Jag funderade noggrant, utifrån den forskning jag läst, vilka reflektionsfrågor jag ville att 

eleverna skulle få besvara. När jag valt ut dessa besökte jag skolan och presenterade dels mig 

själv, min studie samt de reflektionsfrågor som eleverna skulle få arbeta med. Vi diskuterade 

generellt vad begreppet reflektion innebär och flera elever hade bra exempel på vad det kan 

innebära, något som de också fick förmedla till sina klasskompisar. Jag och den undervisande 

läraren stöttade vid behov. Detta upplevde vi båda var en bra och viktig repetition inför det 

kommande arbetet med loggböckerna. De fyra frågor som klasserna under de kommande 

veckorna fick reflektera över var:  

  

- Vad har du arbetat med och lärt mig under lektionen?  

- Hur lärde du dig det?  

- Hur var din känsla för matematiken under lektionen? Var den positiv/negativ? 

Förklara varför du kände som du gjorde.  

- Har du någon strategi för att komma ihåg saker som du lärt dig under lektionen?  

  

Andrew Waywood (1992, 40) skriver i sin slutsats att det är viktigt att man som lärare 

kommunicerar syftet med att skriva loggbok till eleverna, vad loggboken är till för. Han 

kommer också fram till att det är av yttersta vikt att tillräckligt med tid ges så att eleverna 

verkligen hinner reflektera ordentligt. I studentuppsatsen “loggbok i 

matematikundervisningen” av Emil Johansson (2016) beskriver han att detta enligt eleverna i 

hans studie var en viktig aspekt och var följaktligen något som jag också gjorde då jag 

introducerade arbetet för eleverna.   

 

Jag valde, utifrån Svinsons (1992) rekommendation att eleverna skulle få reflektera i 

loggboken vid två tillfällen per vecka då det var något som ligger inom ramen för vad han 

anser ge bäst effekt. Under projektets gång hade jag dels mailkontakt med läraren samt besökte 

skolan för att stämma av att arbetet fortskred problemfritt samt för att eventuellt göra några 

förändringar. Då de testanalyser som jag genomförde efter halva tiden visade att eleverna i stor 

utsträckning förstått reflektionsfrågorna valde jag att inte göra några förändringar. 
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De nämnda reflektionsfrågorna är tänkta att besvara min frågeställning, nämligen “vad 

eleverna uttrycker i sina loggböcker”. Med hjälp av metoden textanalys kommer innehållet att 

analyseras och sedan presenteras i resultatdelen. Genom ett egenkomponerat analysverktyg 

som utgår ifrån relevanta delar av teorierna samt transkriberat material är kategorierna väl 

anpassat till mitt specifika material och relaterar också till studiens syfte och frågeställningar. 

Verktyget har använts för att analysera materialet och för att komma fram till de slutsatser som 

studien slutligen presenterar. 

 

6.3 Etiska aspekter  
I enlighet med vetenskapsrådet (2002) principer om informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Ett informationsbrev skickades hem till elevernas 

vårdnadshavare (se bilaga 3) där jag bland annat informerade om att inga namn skulle skrivas 

ut samt att materialet endast skulle användas till min studie. Även eleverna fick muntligt denna 

information innan arbetet startade. Med detta gjort anser jag att studien uppfyller dessa krav.  

 

6.4 Avgränsningar  
Då majoriteten av det transkriberade materialet i viss eller stor utsträckning relaterat till elevers 

känslor och attityder till matematikämnet och ytterst lite till endast det matematiska innehållet 

kommer jag fokusera på just den delen i analysen av materialet. Borasi och Rose (1989) 

hävdade att just att beskriva ett matematikinnehåll är svårt, även för äldre elever och då detta 

stämmer väl överens med mitt material väljer jag att avgränsa mig från denna del och istället 

ge den andra delen större fokus. Dock finns intressant material kring relationen mellan 

matematikinnehåll och upplevda känslor för matematiken som kommer användas i 

analysmodellen. Därför är Borasi och Rose andra kategori Increased Learning of 

Mathematical Content ändå aktuell som teoridel även om den inte explicit uttrycks och 

används i analysdelen.  

 

Då studien är kvalitativ läggs i första hand inte fokus på att kvantifiera det eleverna beskrivit 

utan snarare uppmärksamma den komplexa variation som eleverna uttrycker. Dock kan det inte 

undvikas att till viss del kommentera de mest utmärkande dragen. 
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6.5 Analysverktyg  
I detta avsnitt operationaliseras utvalda kategorier från teoridelen samt från transkriberingen 

av elevernas loggböcker till den analysmodell som används i studien. Relationerna dem 

emellan kommer att beskrivas och förtydligas. Detta görs för att kunna orientera mig bland 

den komplexa mångfald av elevsvar som uppkommit vid transkribering av materialet och 

behövs för att kunna kategorisera just mitt insamlade material efter tydliga indelningar. 

Analysen fokuserar, som jag tidigare nämnt, främst på vad eleverna uttrycker för känslor och 

attityder för matematiken men även hur dessa samspelar genom varierande matematiskt 

innehåll. Nedan följer en illustration på mitt komponerade analysverktyg, förklaringar till hur 

den har uppkommit samt kommer användas. Avsnittet avslutas genom att ett exempel lyfts 

fram och kommenteras samt en kort sammanfattning av analysverktyget. 

 

Therapeutic Value 

Identities Macro-feelings Views of mathematics Habits of engagements 

 

Positiva känslor 

Negativa känslor 

Blandade känslor 

  

 

Macrokänslor-microkänslor 

Vikten av ämnet – hur viktigt ämnet anses 

Graden av förståelse för lektionsinnehållet 

Graden av arbetsro under lektionen 

Graden av stimulans under lektionen 

Matematiskt innehåll med koppling till känslor 

Yttre faktorer som påverkar som ex. lite sömn, sjuk 

Graden av självförtroende 

 

Den första delen visar den övergripande rubriken från Borasi och Rose kategori Therapeutic 

Value som handlar om eleverna möjlighet att uttrycka sina känslor och attityder till 

matematiklektionen men också till ämnet generellt. Utöver den har också kategorierna Macro-



 

 

19 

 

feelings, Views of mathematics, Habits of engagements samt Identities från Ingram valts ut då 

alla på olika sätt kan kopplas samman med elevers känslor och attityder till matematikämnet. 

 

Den andra rutan beskriver de olika känslor eleverna kan tänkas ha beroende på olika faktorer. 

Både Borasi och Rose samt Ingram påpekar att elever kan ha både positiva och negativa 

känslor beroende på innehåll och sammanhang. Då jag utifrån transkriberingen även sett att 

känslan kan växla mellan positiv och negativ beroende på olika parametrar väljer jag att även 

ta med den kategorin. 

 

Den tredje och sista rutan har utformats utifrån dels relevanta specifika delar från mina valda 

teorier men även från innehåll ur de transkriberingar av loggböcker som gjorts. Genom att leta 

efter strukturer bland elevsvaren har jag funnit att dessa är i mer eller mindre skala 

gemensamma för eleverna. Dessa kommer tillsammans med den andra rutan, elevers positiva, 

negativa eller blandade känslor att användas för att analysera elevernas skrivna text, som också 

används som rubriker i analysdelen. Nedan följer ett exempel på hur en elevkommentar har 

analyserats utifrån de ovanstående kategorierna. 

 

 

Elevexempel: ”När jag hörde att vi skulle jobba med symmetri idag tyckte jag att det var lite 

sådär för vi har jobbat med det i två veckor. Annars var det kul”. 

 

Min analys: Eleven visar på positiva makrokänslor, alltså har en övergripande positiv inställning 

till matematiken men visar också på en negativ mikrokänsla, alltså känslan för just den här 

specifika lektionen. Det kan tolkas som att hen är understimulerad och behöver fler utmaningar 

eller att just detta område inom matematiken inte är det eleven främst föredrar. 

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den första rutan förtydligar vilka delar jag valt från mina 

teoridelar. Den tredje rutan, de olika faktorerna påverkar i olika och varierande grad elevernas 

inställning för matematiken. I resultat och analysdelen delas materialet upp under rubrikerna 

positiva kommentarer, negativa kommentarer samt blandade kommentarer. 
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7. Resultat och analys 
Med hjälp av analysverktyget jag beskrivit i föregående avsnitt presenteras här resultaten från 

min undersökning samt en analys av dessa kopplat till lämpliga delar från teoriavsnittet. Allt 

material som presenteras under de följande kategorierna är på olika sätt kopplade till elevers 

känslor och attityder till matematikämnet, något som studien genom analyser av loggböcker 

syftar till att undersöka. Då stora delar av loggböckernas innehåll liknar varandra har lämpliga 

citat valts ut som får representera olika kategorier. Huvudsyftet är inte att kvantitativt räkna 

upp vilka kategorier som är mest representerade utan snarare visa på en mångfald av olika 

elevsvar som förekommit. Dock kommer det i vissa fall påpekas om någon kategori är tydligt 

överrepresenterad då vikten av detta ändå bör framgå. Som tidigare har nämnts delas materialet 

upp i kategorierna positiva kommentarer, negativa kommentarer samt positiva kommentarer 

blandat med negativa.  

 

7.1 Positiva kommentarer: 
I denna del presenteras de elevsvar som jag ansett vara övervägande positiva utan några större 

negativa tendenser. Ett citat inleder varje stycke och efter följer kommentarer med kopplingar 

till analysverktyget samt teoridelarna. 

 

Elevexempel 1: 

”Min känsla var positiv för jag gillar matte”. 

Oavsett innehåll på matematiklektionerna så upplever eleven en positiv känsla för 

matematiklektionen, något som starkt kan kopplas samman med Ingrams kategori macro-

feelings. I kategorin beskriver hon hur den övergripande macrokänslan starkt påverkar även 

microkänslan något som detta exempel tydligt kan kopplas till.  

 

Elevexempel 2: 

”Känslan var positiv för det gick lätt, fort och jag förstod”. 

Denna kommentar kan kopplas till dels hur väl eleven förstått lektionsinnehållet samt en 

stimulans av att eleven inte stött på för mycket motstånd. Då de flesta av denna typ av 

kommentarer också sågs i samband med citat 1 kan det också kopplas samman med vikten av 

den övergripande marcokänslan. 
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Elevexempel 3: 

”Min känsla av lektionen var bra för det var nya ord jag lärde mig och det var roligt”. 

Den här kommentaren kan kopplas till graden av stimulans under lektionen. Eleven uttrycker 

explicit att känslan var positiv för att hen lärt sig nya saker. Det skulle kunna kopplas till 

Ingrams Habits of engagements som handlar om elever benägenhet i att delta i 

matematikuppgifter Ett större engagemang då matematiken är stimulerande. 

 

Elevexempel 4: 

”Kul, positiv, ingen som störde mig”. 

Kommentaren kan kopplas till graden av arbetsro under lektionen. Underförstått anser eleven 

att hen inte alltid har bra arbetsro och uttrycker här att inställningen blir mer positiv vid 

förbättrat klassrumsklimat. 

 

Elevexempel 5: 

”Det var roligt den här lektionen för det gick väldigt snabbt att göra aktiviteten och så kunde 

jag hjälpa en kompis med en uppgift som han inte förstod”. 

Detta kan kopplas till en stimulans av att eleven förstått lektionsinnehållet, alltså graden av 

förståelse. Hen beskriver också att genom ”aktiviteten hjälpa en annan” att det bidrog till den 

positiva känslan. I samma kontext bör nämnas att eleven som blev hjälp också uttryckte en 

positiv känsla för lektionen tack vare den hjälp som eleven bidrog med. Detta hittar jag ingen 

tydlig kategori att koppla till men är ändå intressant då det kan kopplas till hur eleverna lär av 

varandra, något som är en välkänd metod inom skolan.  

 

Elevexempel 6: 

”Ganska positiv, men lite för lätt”. 

Detta kan tydligt kopplas samman med graden av stimulans under lektionen. Eleven uttrycker 

en positiv känsla men som hade kunnat vara ännu bättre om fler eller mer utmanande uppgifter 

getts. 
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Elevexempel 7: 

”Matten var kul idag för jag tycker om area och omkrets”. 

Detta exempel kopplas dels till graden av stimulans under lektionen. Den passar även till 

kategorin matematiskt innehåll med koppling till känslor. Eleven beskriver tydligt att 

lektionens innehåll bidrog till den positiva inställningen under lektionen. Exemplet kan också 

kopplas till Ingrams kategori macro-feelings. I detta fall kan det ses som det omvända, att 

eleven genom lektionsinnehållets positiva mikrokänslor bidrar till en positiv makrokänsla på 

sikt. 

Elevexempel 8: 

”Min känsla idag var positiv för jag känner att jag är bra på area och omkrets”. 

Eleven uttrycker en positiv känsla vilket kan kopplas till hur det matematiska innehållet 

påverkar känslan. Det kan även kopplas till Ingrams Mathematical knowledge då eleven 

beskriver ett matematiskt kunnande. Exemplet visar tydligt på relationen mellan förståelse av 

innehåll och en positiv känsla. Det skulle också kunna tolkas som att elevens självförtroende, 

då denna uttrycker att den är duktig, påverkar och bidrar till en positiv känsla. 

 

7.1.1 Sammanfattning: 

Vikten av elevernas makrokänslor för matematiken, som Ingram poängterat visade sig ha en 

stor påverkan även i min undersökning. Väldigt många elever uttryckte att lektionen var rolig 

just på grund av att de anser att matematikämnet tilltalar dem. 

Även lektionens innehåll spelade stor roll då eleverna beskrev sina känslor för matematiken. 

Detta kan också kopplas till Ingrams kategori Macro-feelings men här i delvis omvänd ordning 

då elevernas mikrokänslor i vissa fall bidrog till att makrokänslorna för ämnet förstärktes. Ett 

lektionsinnehåll som tilltalar eleven påverkade explicit inställningen till både den enskilda 

lektionen men också i viss utsträckning till ämnet generellt. 

Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är hur eleverna utmanas genom nivån på uppgifterna. 

Dock skiljde det sig åt då vissa elever lyfter fram en positiv känsla för att lektionen var lätt och 

allting bara flöt på medan andra uttryckte en avsaknad av utmaningar och stimulans, något som 

gjorde att lektionen beskrevs som ganska positiv.  
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7.2 Negativa kommentarer: 
Denna del består av elevcitat med utpräglade negativa attityder. Även i denna del kommer 

innehållet kopplas till relevante delar i mitt analysverktyg samt teorierna. 

 

Elevexempel 9: 

”Det var tråkigt för det var matte”. 

Denna kommentar kan tydligt kopplas till Ingrams kategori Macro-feelings. Eleven uttrycker 

en negativ microkänsla, alltså känslan för den specifika lektionen på grund av att eleven även 

har negativa macrokänslor, alltså generellt har en negativ attityd för ämnet matematik. 

 

Elevexempel 10: 

”Det är inte roligt det var SUPER TRÅK!!! Det är inte så att jag bara: Yes mattelektion utan 

detta är jag: Nu ska jag ha världens tråkigaste lektion!” 

Likt exemplet ovan kan detta tydligt kopplas till Ingrams kategori Macro-feelings. Hen har en 

väldigt utpräglad negativ mackroinställning vilket direkt gör att lektionen upplevs tråkig.  

 

”Vi arbetade med att se på en triangel hur lång omkrets den hade. Det var ganska roligt”. 

Kommentaren är från samma elev, den efterföljande lektionen. Detta kopplar jag dels till hur 

den specifika lektionens innehåll kan påverka känslan men också till Ingrams Macro-feelings. 

Här uttrycker hen en tendens till positiva mikrokänslor vilket kan ses i kontrast till föregående 

lektion som var tydligt negativ.  

 

Elevexempel 11: 

”Dagens lektion var också väldigt kort och väldigt enkel tycker jag, för få uppgifter. 

Det var bara tre uppgifter, så det fanns inte så mycket att jobba med. Är ju självklart inge kul 

heller”. 

Eleven uttrycker en tydlig understimulans då graden av stimulans är för låg. Detta mynnar ut i 

en tydlig negativ mikrokänsla för den aktuella lektionen trots att eleven vid andra kommentarer 

indikerar på en relativt positiv makrokänsla för ämnet. Det kan också kopplas till Ingrams 

Habits of engagements då graden av engagemang påverkas av hur eleven haft möjlighet att 

delta och stimuleras i arbetsuppgifterna. 
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Elevexempel 12: 

”Jag tyckte inte att lektionen var så kul för det var tråkigt. Jag kan inte tänka på hur jag skulle 

använda det i riktiga livet”. 

Detta uttalande kan kopplas till Ingrams kategori Identities då eleven uttrycker en avsaknad till 

förståelse för vikten av ämnet. Detta är något som jag även kan kopplas till en av kategorierna i 

mitt analysverktyg. Alltså påverkar detta även elevens mikrokänsla för lektionen vilket även 

skulle kunna påverka makrokänslan på sikt. 

 

Elevexempel 13: 

”Jag kände mig trött och negativ för jag inte har sovit så bra och är lite nere”. 

Detta kopplas till kategorin i mitt analysverktyg, nämligen hur externa faktorer som brist på 

sömn och andra saker som sker utanför skolan direkt påverkar känslan för ämnet. 

 

Elevexempel 14: 

”Känslan var negativ då jag inte kunde göra mönster” 

Kommentaren kan kopplas till Ingrams kategori Mathematical knowledge då eleven uttrycker 

avsaknad av kunskaper vilket i detta fall bidrar till en negativ känsla för lektionen. 

Det kan också kopplas till kategorierna graden av förståelse för lektionsinnehållet samt hur det 

matematiska innehållet påverkar elevens känslor. 

 

Elevexempel 15: 

” Känslan under lektionen var jättetråkigt irriterande och jobbigt för den som satt bredvid mig 

pratade hela tiden och jag hann inte klart”. 

Detta kopplas främst till analysverktygets kategori, graden av arbetsro under lektionen. Den 

låga graden av arbetsro påverkade under denna lektion eleven så pass mycket att 

mikrokänslan för lektionen blev negativ. Vid ett tidigare tillfälle uttrycker eleven positiva 

makrokänslor för matematiken vilket indikerar hur mycket den specifika lektionens 

utformning påverkar. 

 

7.2.1 Sammanfattning: 

Likt kategorin med positiva kommentarer kan även många i denna kategori knytas till Ingrams 

Macro-feelings. Flera elever uttrycker tydligt sina negativa känslor till matematikämnet 

överlag vilket också smittar av sig på de specifika lektionerna.  
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Det som också kunde utläsas var hur många yttre faktorer som påverkar. Många beskriver 

trötthet som en orsak och andra menar att dålig arbetsro i klassrummet starkt påverkar dem. 

Några elever uttrycker att deras hälsotillstånd är allmänt lågt för tillfället vilket påverkar 

känslan för matematiken och därmed deras benägenhet till engagemang som Ingram menar 

varierar över tid. 

En elev uttryckte sin negativa känsla för lektionen då hen inte kunde se hur innehållet skulle 

användas i framtiden något som kan kopplas till Ingrams kategori Identities. 

Likt i förra avsnittet kommenterar elever även här hur graden av stimulans i form av tillräckligt 

många uppgifter påverkar deras inställning. Vissa uttrycker även att de inte klarat att 

genomföra lektionens uppgifter, alltså att utmaningarna var för högt ställda vilket påverkat 

deras inställning negativt. Sammantaget är detta väldigt svårt då elever lär på olika sätt och 

olika snabbt vilket försvårar för läraren. Men det visar också på betydelsen av att i möjligaste 

mån individualisera undervisningen. 

 

7.3 Positiva kommentarer blandat med negativa: 
I de tidigare två rubrikerna har kommentarerna varit antingen överlag positiva eller negativa. I 

denna kategori lyfter jag fram exempel där elevers känslor är både positiva och negativa 

beroende på olika aspekter. I denna del innehåller alla elevexempel flera citat. Detta för att visa 

på de markanta skillnader som kan uppmärksammas mellan olika lektioner. 

 

Elevexempel 16: 

”Lektion 1: PS. Jag är usel på matte!” 

Elevens första kommentar indikerar på att hen har ett dåligt självförtroende vilket är en av 

kategorierna i analysverktyget.  

 

”Min känsla för matten var tråkig. Matte är tråkig”. 

En annan lektion uttrycker eleven att matte är tråkigt. Detta kan kopplas till Ingrams kategori 

Macro-feelings. Dels uttrycker hen en dålig känsla för dagens lektion men kommenterar i 

mening efter att det handlar generellt om ämnet matematik. 
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”Jag tyckte att matten var väldigt rolig idag och lätt”. 

En lektion senare under dessa veckor uttrycker eleven helt andra känslor för matematiken. 

Mikrokänslorna för lektionen är positiva då det matematiska innehållet verkar varit lätt, något 

som kan kopplas till elevens grad av förståelse.  Dessa tre exempel från samma elev menar jag 

visar på hur komplext det är. Det är antagligen ganska lite som krävs för att känslan ska skifta 

från positiv till negativ. 

 

Elevexempel 17: 

”Jag var inte jättesugen på att göra matte under denna tid”. 

Citatet indikerar på tendenser till negativa makrokänslor för ämnet. Känslan förstärks av 

efterföljande citat. 

 

”Vi kollade på teorifilm om omkrets och area. Idag gick allt bra och jag kanske börjar gilla 

matte lite lite mer…”. 

Eleven beskriver explicit att makrokänslan för matematiken inte är på topp men denna 

kommentar indikerar också på att den känslan eventuellt är på väg att förändras. Detta 

resonemang kopplas till Ingrams kategori Macro-feeling. Citatet kan också kopplas till hur 

graden av förståelse samt hur matematikinnehållet påverkar känslan. Det kan utöver detta även 

kopplas till Ingrams kategori Habits of engagements då elevens engagemang, trots denna korta 

tid indikerar på en tendens till förändring i engagemang. 

 

Elevexempel 18: 

”Jag tycker matte är roligt därför var också inställningen positiv”. 

Kommentaren kan kopplas till kategorin Macro-feelings då elevens inställning till 

matematiken är överlag positiv. 

 

”Min inställning var negativ för jag vet att jag har svårt att hålla tyst”. 

Eleven uttrycker en negativ mikrokänsla för lektionen trots att makrokänslan uppenbart är 

positiv. Kommentaren är svår att tolka men det är möjligt att det har att göra med att hen blivit 

tillsagd under lektionen, något som påverkat mikrokänslan för just denna lektion. Den kan 

kopplas till kategorin Identites då eleven beteende då eleven kommenterar hur hen lyckats i 

klassrummet. 
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”Min känsla för lektionen var bra. För att det är kul och jag känner att jag lär mig något”. 

Lektionen efter var den positiva känslan tillbaka och citatet kopplas främst till graden av 

stimulans för innehållet. Hen uttrycker en förståelse för matematiken vilket leder till en positiv 

makrokänsla för lektionstillfället.  

 

7.3.1 Sammanfattning: 

Den sista kategorin men blandat positiva och negativa kommentarer var kanske den som var 

mest intressant att analysera. Även här är det väldigt tydligt hur relationen mellan 

makrokänslan och mikrokänslan påverkar eleven. Det handlade om elever som hade en 

övergripande positiv makrokänsla men som på grund av dels innehållet på lektionen eller på 

grund av andra störningsmoment som brist på arbetsro beskrev känslan som övervägande 

negativ. Andra elever hade en övervägande tydligt negativ makrokänsla men som tack vare ett 

tilltalande innehåll, att eleven förstod innehållet gjorde att känslan istället blev positiv. Även i 

denna del blir vikten av arbetsro och i viss mån individanpassade uppgifter i kombination med 

ett tilltalande innehåll viktigt. 

 

8. Diskussion  
Syftet med studien har varit att genom textanalyser undersöka vad utvalda elever i årskurs 4 

uttrycker i sina loggböcker och därmed hur den kan fungera som ett reflektionsverktyg. Det 

eleverna uttryckt har genom kopplingar till valda teoridelar visat på hur olika faktorer påverkar 

deras känslor och attityder till matematikämnet och därmed också påverkat motivationen. I det 

föregående avsnittet presenterades mitt material med koppling till passande delar ur teorin. I 

detta avsnitt ämnar jag summera vad jag kommit fram till genom mina analyser samt relatera 

detta till tidigare forskning och lämpliga delar från teoriavsnittet. 

 

En av de mest tydliga aspekterna som framträdde genom analysen var hur starkt elevernas 

makroinställning faktiskt påverkade dem, något som Ingram (2015) tydligt pekar på i sin 

studie. Många elever som uttryckte en positiv eller negativ makroinställning var också i hög 

utsträckning benägna att ha positiva respektive negativa mikrokänslor för de enskilda 

lektionstillfällena. Dock fanns det exempel, även om de var få, som visade på möjligheten att 

bryta den övergripande negativa attityden. Detta hörde ofta ihop med att lektionsinnehållet föll 

eleven i smaken samt inte var för avancerat. 
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Kategorin som jag i mitt analysverktyg döpt till ”yttre aspekter” visade sig också spela en 

ganska stor roll. Det var ganska vanligt förekommande att trötthet påverkade eleven på ett 

negativt sätt något som syntes då eleven beskrev mikrokänslorna för lektionen. Vissa elever 

uttryckte att de hade behov av fler och mer utmanande uppgifter och att deras understimulans 

påverkade deras känslor för matematiken. Men lika vanligt var det att lugna lektioner med 

ganska få uppgifter att lösa påverkade elever på ett positivt sätt då de relaterade detta till 

tydligt positiva känslor. Både att elever inte förstår men också en brist på utmaningar visade 

sig i Skolverkets (2003) rapport ”lusten att lära” kunna påverka eleverna och göra att deras 

motovation för ämnet försämrades. Flera elever i min analys uttryckte just en positiv känsla för 

matematiken i samband med att eleven förstått innehållet. 

 

Forskarna Yeo Shu Mei and Fan Lianghuo (2003) presenterade som slutsatser i sin forskning 

flera fördelar med loggboksskrivande med koppling till att läraren läser det eleven skrivit. 

Studien har inte fokuserat på att intervjua lärares attityder till loggboksskrivande men utifrån 

dels tidigare forskning samt mina resultat menar jag att det finns mycket användbar 

information tillgänglig som en lärare skulle ha väl användning av. Både kunskapsluckor (även 

om studien inte fokuserade på det) samt elevers känsla för matematiken som i flera fall hade 

direkt relation till matematikinnehållet kunde utläsas vilket skulle ha en potential att stötta 

läraren. Dock är det som jag beskrev alltid en tidsaspekt som behöver vägas in, alltså en fråga 

om prioritering och om denna aktivitet är tillräckligt viktig för läraren i förhållande till mycket 

annat som ska göras. 

 

Ingram (2015) skriver i slutsatsen i sin studie att hennes ramverk har potential att användas för 

att lära känna sina studenter. Detta stämmer väl in på både delar av den presenterade 

forskningen samt indikationer från min studie. Det bör ligga i varje lärares intresse veta hur 

sina elever uppfattar ämnet, både då det handlar om kunskapsinnehållet men också deras 

känslor och attityder till det. Detta kan användas till att bland annat ha diskussioner med elever 

som kan syfta till hur man kan vända en negativ attityd men också kartlägga vilka 

kunskapsluckor som finns och som behöver fyllas igen. 

 

Även om jag delvis avgränsat mig från potentialen att genom att få uttrycka sig i loggböckerna 

anamma och befästa kunskap behöver det nämnas här. Kesha Peters (2013) beskrev hur elever 
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genom loggboksskrivande just kunde dra nytta av dessa nämnda fördelar. Även i denna studie 

uttryckte flera elever just fördelen att aktiviteten hjälpt dem att komma ihåg innehållet bättre 

vilket visar att den aspekten också bör tas i beaktning.  

 

En annan viktig aspekt som Yinger och Clark (1981) tog upp var huruvida loggboksskrivande 

passar alla. De beskrev att alla lärare inte kände sig bekväma i att uttrycka sina kunskaper och 

känslor och öppna upp sig för andra. Även om eleverna inte explicit uttryckte sig på det sättet 

kunde det på vissa höll skönjas en ovilja i att skriva i loggböckerna, något som pekar på att alla 

inte uppskattar aktiviteten. Detta är ett dilemma som läraren noga måste fundera över. Kanske 

går skrivandet att anpassa på något sätt utifrån individen så att problemet kan minimeras. 

 

Något som Davison och Pearce (1990) med fler forskare uttrycker är att loggbok är en aktivitet 

som på längre sikt kan leda till förändringar. Detta anser jag är viktigt att nämna. Syftet har 

inte varit att på denna korta tid visa på tydliga förbättringar hos eleverna utan snarare visa på 

hur många olika faktorer som spelar in och påverkar dem. Varje klass och varje enskild elev är 

unik och behöver därmed olika anpassningar. Loggboken kan utifrån tidigare forskning samt 

tendenser i denna studie visa sig vara användbar för verksamma inom skolan för att just få syn 

på just sina elever och deras kunskaper och behov, oavsett ålder och ämnesområde. 

 

9. Vidare forskning: 
En väldigt viktig och intressant aspekt som studien, på grund av tidsbrist tyvärr inte kunnat 

undersöka är hur verksamma lärare uppfattar loggboksskrivande som metod. Detta hade varit 

intressant att undersöka genom att intervjua lärare och undersöka deras uppfattningar samt 

vilka möjligheter och hinder de ser med loggboken. En farhåga kan dock vara att det kan vara 

svårt att få flera lärare att ställa upp på en sådan studie då det kräver ganska mycket 

engagemang och tid från dem. Men om men på förhand presenterar de potentiella fördelarna 

med verktyget finns nog en möjlighet att de vill delta i en sådan studie. 
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