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Inledning 
Jag kan använda den när jag inte kommer ihåg något jag skrivit i fuskdelen. Jag kan 
också använda den för att visa vad jag kan och vad jag behöver träna mer på. Jag kan 
ha boken i stället för att be min lärare om hjälp. Jag kan skriva saker jag har svårt för i 
matten och vad jag har lätt för. Jag kan skriva saker jag har svårt att komma ihåg (elev i 
årskurs 4). 

Så här skriver en elev om sin användning av en elev-logg-bok i matematikundervisningen. 
Som vi kan se förekommer ordet fusk både i rubriken till denna rapport och i citatet.  
Vi har inte på något sätt genomfört ett projekt som handlar om att fuska i  
matematikundervisningen, men för vissa elever blev upplevelsen av att ha en bok att  
anteckna i som stöd i sitt matematiklärande något de, oftast lite retfullt, ville benämna  
som fusk. I denna rapport berättar vi om det projekt som genomfördes under vårterminen 
2013. Arbetet med det vi kallar elevloggböcker har haft stor betydelse i de medverkande 
matematikklassrummen. Detta gäller inte minst elevers möjligheter att ta plats och påverka, 
att få vara aktiva agenter, i matematikklassrummet. Ett aktivt agentskap som detta kan  
kallas har också stark koppling till elevers möjligheter att lära matematik.

Pedagogiska traditioner i matematikundervisningen 
Matematikundervisningen är ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället 
i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet. Diskussionerna rör till exempel vad som 
kännetecknar bra matematikundervisning, vad som kännetecknar bra matematiklärare, 
elevers resultat i matematik. En viktig faktor för vilka resultat eleverna kan uppnå genom 
matematikundervisningen är läraren (SOU 2004:97; se också Hattie, 2009; 2012). Detta 
passar väl med det projekt som vi presenterar här eftersom projektet är en samverkan 
mellan aktiva lärare som vill förändra aspekter av sin matematikundervisning och forskare 
med ett tydligt intresse för klassrumsprocesser. Något annat som passar väl med just vårt 
projekt är att skolmatematiken tar sin utgångspunkt och har sin tyngdpunkt i mötet mellan 
elev och matematik (Samuelsson, 2003). Ett sådant möte kan bli sammanträffande eller 
passerande, engagerande eller frånstötande, utvecklande eller begränsande. Som vi skriver 
längre fram i texten så intresserar vi oss för hur kommunikationen mellan lärare och elev 
i matematikklassrummet påverkar elevens möte med matematik. Hur läraren arrangerar 
för mötet är beroende av lärarnas attityder till ämnet (Ernest, 1991; Samuelsson, 2003). 
Vilken attityd man har till ämnet handlar om hur man tänker om ämnet, vilka känslor man 
har för ämnet samt vilka handlingar som utförs i relation till ämnet (Angelöw & Jansson, 
2000; Hogg & Vaughan, 2002). Attityder är i sin tur kopplade till det sammanhang som 
läraren befinner sig i (Björklund Boistrup, 2013). Inom skolämnet matematik finns en stark 
tradition av att elever arbetar framåt i sina böcker och att det förekommer få lärarledda samtal 
i klassrummet med ett tydligt fokus på matematik (Skolverket, 2003; Samuelsson, 2003). 

Ernest (1991) har utifrån antagande om vad matematik är beskrivit olika metoder som 
utnyttjats i matematikundervisning i Storbritannien. Utgångspunkten är att det är lärarens 
uppfattning av vad matematik är som styr vad som ska uppnås och hur det ska gå till. 
Ernest tecknar fem olika ideologier där han bl.a. beskriver vad läraren gör, vad eleven 
gör samt vilka verktyg som används. Vi skulle i detta sammanhang kunna tala om fem 
pedagogiska traditioner i matematikundervisningen.
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Den första ideologin kallar han för Industrial Trainer. Läraren ser matematik som en 
uppsättning sanna fakta och regler. Sociala frågor har inte någon plats inom matematiken 
vilken anses neutral. Läraren är en auktoritet vars uppgift är att överföra de matematiska 
kunskaperna. Eleven ägnar sig åt hårt arbete i form av individuell övning (drill) av det stoff 
läraren presenterat. 

Den andra ideologin benämner Ernest Technological Pragmatist. Matematisk kunskap är 
odiskutabel och motiveras genom sin praktiska tillämpning. Eleverna ska undervisas på 
lämplig nivå och förberedas för arbetslivet. Läraren instruerar eleverna i olika färdigheter, 
vilka elever sedan förvärvar genom praktisk övning. 

I den tredje ideologin Old Humanist ses matematik som ”… pure knowledge to be 
worthwhile in its own right” (Ernest, 1991, s. 168). Lärarens uppgift är att förklara, 
motivera och visa på matematikens strukturer. För att visa på matematikens struktur kan 
läraren försöka visualisera matematiken med något verktyg. Eleven å sin sida ska tillägna 
sig förståelse för matematikens hierarkiska nätverk för att därefter kunna lösa matematiska 
problem. 

De två inledande ideologierna är på många sätt fokuserade kring övningen av matematisk 
färdighet. Ideologin Old Humanist fokuserar mer på instruktionen och den matematiska 
förståelsen och kan därmed sägas vara mer matematikcentrerad än de tidigare presenterade 
ideologierna (Ernest, 1991). 

En fjärde ideologi som är mer elevcentrerad kallar Ernest Progressive Educator. En 
framträdande person inom denna ideologi är Piaget som förespråkar att barn skapar sin 
kunskap. Konsekvenserna av denna uppfattning innebär att den lärande inte får kunskap, 
utan att hon konstruerar den själv, och att inlärningen betraktas som en process där 
människan anpassar sin syn på världen till resultatet av sina mentala konstruktioner. 

Den femte ideologin benämner Ernest (1991) The Public Educator. Kunskapsteoretiskt 
ses matematik som en social kulturell företeelse. Skolmatematiken syftar till att belysa 
matematikens roll i samhället samt att stärka individernas egen förmåga att hantera och 
lösa problem i ett socialt sammanhang. Detta går att koppla till elevers möjlighet att utöva 
ett större agentskap i strävan att lära sig matematik. Med agentskap menar vi bland annat 
att eleven ges tillfälle att ta ansvar för och engagera sig i sitt lärande. Beroende på hur 
läraren arrangerar för elevernas möte med matematik så leder det till olika erbjudanden för 
eleverna. 

Den syn på matematik som framför allt har präglat vårt arbete motsvarar Ernests 
femte ideologi. Detta får till konsekvens att vi också har intresserat oss för elevens roll i 
matematikundervisningen och hur det sociala samspelet mellan lärare och elev påverkar 
elevers skrivande och elevers möjligheter att påverka matematikundervisningen. 

Kommunsatsning på forskare i matematikdidaktik 
För att stötta matematiklärare i deras strävan att göra ett bra arbete med sina elever  
beslutade Linköpings och Norrköpings kommun att tillsammans med Linköpings  
universitet arbeta för att bygga upp ett Östsvenskt matematikdidaktiskt centrum.  
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Detta centrum ska utgöra en mötesplats för lärare, forskare, kommunansvariga,  
matematikutvecklare och andra som arbetar tillsammans för att förbättra  
matematikundervisningen i kommunerna. En del i detta beslut är att kommunerna  
finansierar två forskartjänster i matematikdidaktik. En av forskarna, Lisa Björklund  
Boistrup, riktar sig mot grundskolan. Hon arbetar tillsammans med lärare som därmed  
ges en chans att forska i den egna praktiken kring frågor som är relevanta för  
matematikundervisning. Ett sådant arbetssätt menar en väletablerad matematikdidaktisk 
forskare, Mogens Niss, är ett väl fungerande sätt för att utveckla praktiken (Skolverket, 
2012). Ett kommunbaserat forskningsprojekt där lärare och forskare arbetar tillsammans 
bör således kunna bidra till förbättringar av matematikundervisningen samtidigt som den 
praktikgrundade erfarenheten bidrar till utveckling av den vetenskapliga disciplinen,  
matematikdidaktik.

Projektets inriktning 
I denna studie studerades hur elevernas skrivande i en elev-logg-bok påverkar möjligheterna 
till ett aktivt agentskap i matematikundervisningen. Vi studerade också vilka strategier 
lärare använder för att ge eleverna en möjlighet att utöva ett aktivt agentskap. 

Syftet med projektet har varit att undersöka hur elever i samband med arbete med  
elev-logg-bok kan bli mer delaktiga som aktiva agenter i matematikundervisningen som 
helhet. Vi har under projektet ställt följande forskningsfrågor: 

1  Vilka strategier använder vi som lärare för att eleven ska bli inbjuden som aktiv 
agent i arbetet med elev-logg-boken? 

2 Hur visar sig elevens aktiva agentskap i arbetet med elev-logg-boken? 
3  Hur kan vi se att eleverna påverkas i resten av matematikundervisningen med 

avseende på agentskap? 
4  Vilka skillnader med avseende på elevers agentskap kan vi se i enkätsvaren före  

och efter genomfört projekt? 

Om denna rapport 
Med denna beskrivande rapport så riktar vi oss framför allt till kommunens alla lärare  
i matematik. Vi är samtidigt säkra på att andra kan ha glädje av att läsa om  
forskningsprojektet: lärare i andra ämnen, lärare i andra kommuner i Sverige, skolledare, 
tjänstemän inom kommunen, politiker etc. Det finns två sätt att läsa denna text, vi  
beskriver det som att det finns två läsningar av texten. En läsning är främst inriktad på 
forskningen som vi genomförde under våren om hur elevers skrivande i elev-logg-böcker 
påverkade deras engagemang i matematikundervisningen. Med denna läsning får du som 
läsare möjlighet att lära dig om aktuell matematikdidaktisk forskning utförd i Norrköping 
som på allvar kan bjuda in fler elever att lära sig matematik. En annan läsning är också 
inriktad på aktionsforskningsprocessen som sådan. Med denna läsning får du som läsare 
veta mer om vad som kännetecknar den sortens aktionsforskning som vi genomförde. För 
tydlighets skull har dessa delar en orange rand i kanten av texten och det går alltså att välja 
bort att läsa dessa delar om man så önskar. 

När vi skriver ”vi” i texten så menar vi alla oss i den forskande gruppen, såväl lärare som 
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forskare: Malin Anglesjö, Lisa Björklund Boistrup, Jenny Gyllander, Pia Ruul, Joakim 
Samuelsson och Anna Vestling. För just denna rapport är det forskarna, det vill säga Lisa 
och Joakim, som har varit huvudförfattare, men de forskande lärarna har läst och haft 
synpunkter. De resultat som presenteras är frukten av våra gemensamma analyser forskare och 
lärare tillsammans. I samband med detta vill vi också tacka Britt-Marie Lindgren och Marie 
Ringborg-Lindgren, matematikutvecklare inom kommunen, för era läsningar av en tidigare 
version av denna text där ni kom med värdefulla synpunkter. Vi tackar också medlemmarna i 
referensgruppen för värdefulla synpunkter på projektets uppläggning och resultat. 

Tidigare forskning 
Vi vet genom mycket forskning att bedömning av olika slag påverkar elevers lärande i  
hög grad (Black & Wiliam, 1998; Cizek, 2010, Gipps, 1994; Wiliam, 2010). I Sverige 
pågår flera olika projekt inom matematikundervisningen som handlar om det som brukar 
kallas Formativ bedömning, eller mer tydligt Bedömning för lärande. Ett exempel är i 
Umeå där forskare följer lärare med klassrum som deltar i en kommunfinansierad  
kompetensutvecklingssatsning på bedömning i matematikundervisning (Andersson,  
Vingsle & Palm, 2013). Ett annat exempel är de projekt som genomförs i Norrköping och 
Linköping och där det projekt som denna rapport handlar om är en del. 

Bedömning i vid mening i matematik 
En ram för vårt forskningsprojekt är att vi ser på bedömning som någonting som ständigt 
är närvarande i ett klassrum. Muntligt kan det till exempel handla om alla de återkopplingar 
som sker dagligen när läraren kommunicerar med sina elever. En återkoppling av något slag 
grundar sig på en bedömning och när läraren ger återkoppling till eleven så kan lärarens 
bedömning bli synlig för eleven (Björklund Boistrup, 2010; 2013). Elever kan också göra 
bedömningar av sina egna prestationer under det pågående arbetet. Det kan till exempel 
handla om att eleven frågar läraren om ett begrepp för att hon/han är osäker på det eller att 
en elev undrar om alla uppgifter på en sida behöver göras när de är för lätta. Även skriftligt 
pågår det bedömningar i ett matematikklassrum (se t.ex Björklund Boistrup, 2010; 2013). 
Ett exempel är när läraren skriver poäng längst ner på ett diagnostiskt prov. Ibland kan 
läraren visa mer tydligt i skrift vad bedömningarna handlar om. Läraren kan då skriva vad 
i matematik som eleven har visat kunskap om och också vad eleven behöver träna mer på. 
I denna skriftliga återkoppling erbjuds eleven större möjligheter till lärande än om det som 
står bara är antalet poäng. Elever kan uttrycka sig skriftligt om sitt eget lärande och också 
om matematikundervisningen i utvärderingar av olika slag. När vi i denna rapport berättar 
om elevers skrivande i matematik så är det med ett särskilt intresse för hur elever kan bli 
delaktiga i matematikklassrummets bedömningar. Därigenom kan eleverna bli inbjudna att 
ta aktivt agentskap. Med detta menas att de kan bli inbjudna att agera som aktiva agenter 
och därmed får de möjligheter att göra val och att påverka sin egen aktivitet, men också att 
påverka matematikundervisningen i stort. 

I forskningsfältet i stort betonas ofta vikten av elevers delaktighet i bedömningar och ett 
tidigt svenskt exempel för matematik är Ljung och Pettersson (1990) som lyfter fram vikten 
av elevers ansvar för att reflektera över sitt matematiska kunnande före, under och efter 
ett arbetsområde (se också Brookhart, 2007; Pettersson m.fl., 2010; Torrance & Pryor, 
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1998). Något som också lyfts fram i den internationella matematikdidaktiska litteraturen 
är vägar för att skapa en matematikundervisning där elever genom självbedömningar blir 
mer involverade (se t.ex. Boaler, 2011; Lee, 2006; Wiliam m.fl., 2004). Stiggins (2008) 
betonar att de viktigaste besluten fattas av elever och att det finns ett stort värde i den 
klassrumsbedömning där vi välkomnar elever som fullvärdiga medverkande i sitt lärande. 
Black och Wiliam (2009; se också Wiliam, 2010) betonar att det finns flera möjliga agenter 
i bedömning, som elever själva eller klasskamrater, även om många beslut fattas av lärare.

Att skriva för att lära matematik 
Ett tema i denna berättande rapport är hur elever kan bjudas in i matematikens värld 
genom ett skrivande arbete där bedömningar av olika slag ingår. Väldigt många i skolans 
värld är överens om vikten av att elever involveras i bedömningsarbetet (beskrivs mer i 
Björklund Boistrup, 2013). Ett projekt där detta var ett huvudtema är Mima-projektet, 
där PRIM-gruppen (en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens) 
samarbetade med matematiklärare med syfte att öka elevers medvetenhet om sitt lärande 
genom större delaktighet i bedömningen i matematik (PRIM¬gruppen, 2013; Olburs, 
Olofsson & Ridderlind, 2005). I projektet utarbetades olika metoder och material som de 
medverkande lärarna använde tillsammans med sina elever. Arbetet med detta material delas 
in i följande områden: 

1  Elevmedverkan vid prov och bedömning. Denna medverkan kan handla om att 
elever konstruerar uppgifter inför ett prov, eller övningsprov, för att därigenom 
sätta sig in i vilket matematiskt innehåll bedömningen handlar om. En annan 
metod är att vid provtillfällena ställa frågor till eleverna så att de får reflektera över 
sitt matematiska kunnande. En snabbare variant av detta är att elever får ringa in 
de uppgifter som de känner sig säkra på. 

2  Elevbok. Denna är en tom bok där eleverna, ibland med stöd av läraren, får 
skriva begrepp, regler med mera som en hjälp för sitt lärande i matematik. Det är 
eleverna som avgör vad som ska stå i boken. Elevboken kan följa eleven under flera 
år och den utgör en hjälp för eleverna att synliggöra matematikinnehållet. 

3  Elever värderar själva vad de kan. Dessa självbedömningar kan ske vid olika 
tidpunkter i arbetet, till exempel kan det handla om veckovärderingar eller 
värderingsscheman i anslutning till ett specifikt matematikavsnitt. 

4  Portfölj/portfolio. I en portfölj kan eleven samla och värdera sitt arbete. 
Något som betonas är att det är viktigt att det inte bara blir en oreflekterad 
samlingsportfölj. En portfölj passar därför att kombinera med andra sorters 
bedömningsmetoder. 

5  Loggskrivande och planeringsschema. Ett syfte med loggskrivande kan vara 
att eleverna skriver ner sina tankar om sitt lärande och också hur de upplever 
matematikundervisningen. 

Det ovanstående är en sammanfattning från PRIM-gruppens hemsida om Mima-projektet. 
På hemsidan finns också exempel på olika bedömningsdokument med mera. Hemsidans 
adress finns bland referenserna (PRIM-gruppen, 2013). I vårt arbete låg intresset 
inledningsvis både i att utveckla det som ovan kallas elevböcker samt det som ovan kallas 
loggskrivande. Vi valde därför tidigt att kalla de böcker som infördes för elev-logg-böcker. 
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I Malmö genomförs en studie av hur elevers loggboksskrivande kan stötta elevernas 
förståelse av det de möter i sina läroböcker i matematik (Segerby, 2013). Segerby (2013) har 
också gjort en översikt av vad forskningen lyfter fram kring elevers skrivande i matematik 
och hon kan se följande teman för vad elevers skrivande kan bidra med. Elever kan: 

•	 bygga	upp	en	egen	uppslagsbok	
•	 koppla	tidigare	kunnande	till	ny	kunskap	
•	 göra	kopplingar	mellan	skolmatematiken	och	vardagen	
•	 kommunicera	mer	privat	med	andra	elever	och	med	läraren	

Något som också lyfts fram i forskningen är den nytta som elevers loggskrivande har för 
läraren (Segerby, 2013). Borasi och Rose (1989) beskriver hur lärare kan bli påverkade 
i sin matematikundervisning när de läser sina elevers anteckningar i loggarna. Samma 
forskare lyfter fram hur också relationen mellan lärare och elev kan påverkas av den nya 
kommunikation som loggskrivandet kan medföra. Samtidigt, menar Boras och Rose, så är 
det inte alltid givet att det blir en framgång för eleven och undervisningen att loggskrivande 
införs. Sammanhanget i övrigt har också stor betydelse, till exempel vilken sorts förtroende 
som finns mellan läraren och eleverna och också den utsträckning med vilken eleverna 
engagerar sig i skrivande. 

Lee (2006) lyfter fram vikten av att skrivandet i matematik har ett specifikt syfte. Hon lyfter 
vidare fram att det är viktigt att elever: 

•	 tänker	igenom	det	de	vill	skriva	om	och	att	de	får	tid	att	göra	det,	
•	 pratar	med	åtminstone	en	person	om	sitt	skrivande,	
•	 skriver	om	sådant	de	tänkt	igenom	och	också	pratat	om,	
•	 läser	det	de	skrivit	för	sig	själva	och	för	andra	och	
•	 kompletterar	det	de	skrivit	baserad	på	återkoppling	de	fått.	

Det förtroende som Borasi och Rose skriver om ovan har varit centralt i det projekt vi 
berättar om här. När det gäller de processer som Lee (2006) lyfter fram i skrivandet så har 
dessa till viss del ingått i vårt projekt, och detta gäller också de teman ovan som Segerby 
(2013) uttolkat för vad elevers skrivande i matematik kan bidra med. 

Teoretiska utgångspunkter 
I vår undersökning studeras hur elever kan bli mer aktiva agenter i matematikundervisningen. 
Nedan presenteras de utgångspunkter vi har för studien. Det handlar om a) lärande och  
aktivt agentskap, b) arbetet med aktionsforskningen samt c) bedömning som  
kommunikation med flera olika funktioner. 

Lärande och agentskap 
I skolans värld riktar sig intresset mot elevers lärande i ett skolämne, i vårt fall skolämnet 
matematik. I det här projektet var vi intresserade av elevers synliga lärande (Hattie, 2012). 
Med detta menar vi att det lärande som vi som lärare kan fånga är det som elever visar. 
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En sätt att se på lärande då är att det handlar om att mer och mer kommunicera inom 
skolämnet matematik med de uttrycksformer som används inom matematiken och på 
ett sätt som anses acceptabelt inom ämnet (Björklund Boistrup, 2013; Selander & Kress, 
2010). Med ett sådant synsätt talar man inte om vad en elev ”kan” eller ”inte kan” som om 
detta gick att fånga helt säkert. I stället handlar det om vilket matematiskt kunnande en 
elev har visat vid ett eller flera tillfällen och också om hur eleven har visat det. Här ingår 
hur elevens visade kunnande på olika sätt kan uppmärksammas och erkännas. Elever kan 
visa kunnande med olika uttrycksformer och både muntligt och skriftligt. I denna rapport 
är vi framförallt intresserade av det som sker i skrift och vi visar exempel på hur elever visar 
matematiskt kunnande i sina elev-logg-böcker. 

Som redan framgått har vi också ett intresse av elevers möjligheter att vara aktiva agenter 
i matematikklassrummet. Agentskap (på engelska är begreppet agency och det kan också 
översättas till agens) handlar här om eleven som en aktiv agent, som en person som fattar 
beslut och är med och påverkar. När Lisa skrivit om detta begrepp tidigare (Björklund 
Boistrup, 2013) så har hon beskrivit att inspirationen till begreppet kom från filosofen 
Foucault (1993) som skriver om agenter och också genom matematikdidaktikern Mellin 
Olsen (1993) som ställer frågan var eleven är som ett subjekt i matematikundervisningens 
bedömningar – till skillnad från att eleven blir ett bedömt ”objekt”. Agentskap kan ses som 
en resurs för människor, i det här fallet främst elever i matematik, och som en möjlighet att 
göra val och att påverka omvärlden med dessa val. Man kan säga att agentskap går ett steg 
längre än engagemang. En elev kan engagera sig i matematikundervisningen och sitt  
lärande, utan att för den skull vara med och påverka särskilt mycket. Viktigt i sammanhanget 
är att agentskap inte är något enbart individuellt utan är helt beroende av sammanhanget 
och hur möjligt det är att agera som en aktiv agent (Andersson & Norén, 2011). Genom 
denna rapport diskuterar vi hur ett arbete med elev-logg-böcker kan bjuda in elever, eller 
inte, till att ta aktivt agentskap i matematikundervisningen. 

Det finns forskning som visar att elever som får ansvar för sitt lärande utan att också få 
guidning om vilket kunnande som bedöms som värdefullt inom matematiken inte säkert 
ökar sitt lärande. Detta gäller speciellt elever som inte kommer från studievana hem 
(Forskning.se, 2013). Läraren har alltså en central roll för att alla elever ska bli inbjudna 
som aktiva agenter i matematikklassrummet och här ingår att alla elever ska bli stöttade 
att förstå ”reglerna” i matematikämnet, inklusive hur lärandet kan gynnas och vad lärandet 
syftar till. I vårt perspektiv ingår därmed ett synsätt att det inte är oproblematiskt att 
bjuda in elever som aktiva agenter i matematikundervisningen eftersom elever med olika 
bakgrund kan ha med sig olika redskap för att utnyttja denna frihet fullt ut. 

Medverkande aktionsforskning 
När forskare och lärare arbetar tillsammans i projekt där lärare involveras som medaktörer 
och där elever också får ta ansvar för sitt lärande, visar sig ha goda effekter. Ett exempel 
på ett sådant projekt är PRIM-gruppens Mima-projekt som vi skrev om tidigare i denna 
rapport. Den sortens samarbete som vi har ägnat oss åt forskare och lärare i Norrköping 
under vårterminen 2013 är ett aktionsforskningsprojekt. 

Ett aktionsforskningsprojekt handlar om att människor i en verksamhet vill utveckla 
något i denna och samtidigt tillsammans med forskare få fram ny kunskap om detta 
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”något”. Därmed är aktionsforskningen ett möte mellan skolutveckling och forskning 
och båda dessa delar ska leva genom projektet. Ett aktionsforskningsprojekt löper i cykler 
där man gör en nulägesanalys följt av reflektion och sedan genomförs förändringar följt 
av analyser och nya reflektioner och så vidare (Rönnerman (Red.), 2012). En som inom 
det matematikdidaktiska fältet har ägnat sig mycket åt aktionsforskning är Bill Atweh 
(2005). Han beskriver hur han ser på medverkande1 aktionsforskning och det är den 
sortens aktionsforskning som vi har genomfört under våren 2013. Atweh lyfter med stöd 
av Kemmis och Wilkinson (1998) fram sex karaktärsdrag på denna forskning. Dessa 
karaktärsdrag sammanfaller med hur vi placerar oss teoretiskt i detta projekt. 

Först och främst så ser man medverkande aktionsforskning som en social aktivitet där  
man alltid tar med det sociala sammanhanget som en del av forskningen. Atweh (2005) 
menar att aktionsforskning är social i två meningar. En mening är att man ser  
matematikklassrummet som en delmängd av en större helhet där det ingår begränsningar, 
sammanhang och planeringar. Matematikundervisning äger rum inom institutionen skolan 
och denna institutionella inramning påverkar på olika sätt det som sker. Detta var något vi 
diskuterade under projektet när vi funderade på hur omgivande ramar stöttade, eller  
motverkade, det vi ville uppnå. Medverkande aktionsforskning är social också i den  
meningen att man problematiserar själva forskningen och man vakar därför kritiskt över  
vilka (makt)relationer som finns mellan deltagare. Olikheter i deltagarnas erfarenheter 
strävas efter att tas till vara och allas röster är viktiga. Vi har strävat efter en kommunikation 
som kännetecknas av detta och vi försökte ta till vara såväl de medverkande lärarnas  
erfarenheter och kompetens som forskarnas. På liknande sätt diskuterade vi lärares och 
elevers roller i matematikklassrummet och olika möjligheter för elevers aktiva agentskap i 
samband med loggskrivandet. 

Denna aktionsforskning är medverkande på så sätt att den engagerar lärare respektive  
forskare att undersöka sitt kunnande och sina handlingar. Detta innebär också att 
människor bara kan genomföra aktionsforskning på sig själva. Aktionsforskning är inte 
forskning som genomförs ”på” andra. Detta hänger samman med de etiska överväganden 
som gjorts vad gäller forskningen där vi strävar efter att forskningen inte negativt ska störa 
processer i klassrummet, utan förhoppningsvis stötta ett positivt utvecklingsarbete.  
Forskarnas roll är främst att vara ”underlättare” (på engelska används beteckningen  
facilitator) för denna forskning och att vara medforskare tillsammans med lärarna. I en 
medverkande inriktning ska man undvika att påbjuda en forskning uppifrån som ska passa 
redan bestämd plan. De lärare som valde att vara med i projektet visste att den innehållsliga 
ramen var att det skulle handla om bedömning i matematik i vid mening, men exakt vad vi 
skulle forska om kom vi överens om tillsammans. 

Medverkande aktionsforskning handlar om samarbete där de lärare och forskare som är med 
forskar tillsammans. Alla strävar efter att utveckla sin verksamhet med stöd av varandra. 
För forskarnas del i detta projekt så handlade det då om att utveckla nya aspekter av sin 
forskarroll medan det för lärarna handlar om den egna undervisningen i matematik. Även 

1 På engelska kalla forskningen för participatory action research. I Björklund Boistrup & Samuelsson (2012a; 
2012b) översatte vi detta till deltagande aktionsforskning. Här väljer vi i stället översättningen medverkande 
aktionsforskning för att visa tydligt att lärarna är mer än deltagare in projektet. Vi som är lärare medverkar 
fullt ut som forskande lärare. 
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om medverkande aktionsforskning strävar efter att minska hierarkier så betyder det inte 
att alla ska vara lika. Tvärtom är olika personers roller och erfarenheter en tillgång. Detta 
gäller också de vi samarbetade med utanför den forskande gruppen, som till exempel 
matematikutvecklare, lärare och rektorer. 

Medverkande aktionsforskning är frigörande och kritisk, eller med ett annat ord: 
emancipatorisk. I detta ligger att de som är med i forskningen ska få en möjlighet att 
genomskåda strukturer som i onödan begränsar handlingsutrymmet (Foucault, 1993). Det 
kan till exempel handla om att vi var uppmärksamma på den dominerande traditionen 
inom matematikundervisningen där arbetet domineras av enskilt arbete framåt i boken 
där en djupare kommunikation, även i skrift, är sällsynt (Skolverket, 2003). Det kan också 
handla om beslut som fattas på olika nivåer i skolans system som kan stödja eller störa en 
positiv förändring av matematikundervisningen. När aktionsforskningen hjälper lärare att 
se och analysera begränsningar i arbetet med sin matematikundervisning blir detta en hjälp 
att gå emot eller runt begränsningarna. Detta leder till ett ökat medinflytande när lärare 
med stöd av lärandet i aktionsforskningsprojektet mer medvetet kan arbeta för att ändra på 
något i sin undervisning och på sin skola. 

Medverkande aktionsforskning är reflexiv och med detta menas att den går i två riktningar 
samtidigt. Detta handlar om att man strävar efter att undersöka verksamheten för att ändra 
den samtidigt som man strävar efter att ändra verksamheten för att undersöka den. Detta 
ingick i uppläggningen av vårt projekt där vi dels gjorde en nulägesbeskrivning för att sedan 
införa förändringar som vi undersökte. Aktionsforskning av det här slaget handlar alltså inte 
om att tillämpa en förutbestämd undervisningsmodell utan om att pröva nya möjliga vägar 
utifrån nuläget och sedan granska dessa för att kunna hitta nya möjliga tillvägagångssätt. 
Detta går att se som en spiral av kritiska och självkritiska handlingar och reflektioner. 

Bedömning som kommunikation med flera funktioner 
I det projekt vi skriver om här så väljer vi att se på bedömning som kommunikation.  
I första hand är det mellan lärare och elev som kommunikationen sker och bedömningen 
handlar då dels om en person (ofta eleven) som visar kunnande i matematik och en person 
(ofta läraren) som ska fånga det kunnande i matematik som eleven visar. Dessutom handlar 
det om hur läraren i det här fallet möjliggör för eleven att visa kunnande i matematik, och 
som vi kommer att se längre fram i texten så erbjuder ett arbete med 
elev-logg-bok flera möjligheter för både elevers och lärares bedömningar. 

Ett perspektiv där man intresserar sig för just kommunikation är socialsemiotik. Det låter 
lite krångligt, men semiotik handlar om hur tecken används i kommunikation och just 
socialsemiotik handlar om hur dessa tecken får olika roller i olika sociala sammanhang. 
Socialsemiotiker brukar ofta tala om tre funktioner som avspeglas i all kommunikation 
(Van Leeuwen, 2005 med referens till Halliday, 2004). Funktionerna kallas metafunktioner 
och de har beteckningarna interpersonell (mellanmänsklig), ideationell (innehållslig) och 
textuell (handlar här om ett utvidgat textbegrepp med uttrycksformer som bilder, prat, 
skrift, material etc). Dessa tre metafunktioner finns med i annan matematikdidaktisk 
socialsemiotisk forskning. Morgan (2006) använder metafunktionerna som analysredskap 
när hon bland annat tittar på hur elever löser mer omfattande uppgifter på ett nationellt 
prov och hon berättar då hur skolmatematikens karaktär visar sig. Två elever har löst 
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samma uppgift på ett nationellt prov och deras texter visar sinsemellan olika elevidentiteter 
(interpersonellt). Dessutom visar eleverna upp olika karaktärer av matematiska aktiviteter 
(ideationellt). 

I den här rapporten kommer vi att använda de här tre funktionerna när vi studerar vårt 
forskningsmaterial och analyserar det. När vi använder metafunktionerna så gör vi det i 
enlighet med Van Leeuwen (2005; se också Björklund Boistrup, 2013). 

Den mellanmänskliga (interpersonella) metafunktionen handlar om hur språket (som 
används i bred betydelse i denna rapport) skapar våra personliga och sociala relationer med 
andra människor runt omkring oss (Halliday, 2004). Vi använder denna funktion för att 
säga något om vilken roll eleven tar eller får i arbetet med elev-logg-boken. 

Den innehållsliga (ideationella) metafunktionen handlar om våra erfarenheter och 
representationer av världen (Halliday, 2004). Som vi ser det så är matematik ingenting som 
”finns därute” oberoende av oss människor. I stället har vi människor tillsammans under 
historiens lopp utvecklat något som vi kallar matematik och det är dessa erfarenheter och 
representationer som utgör matematiska aktiviteter. 

Vad som räknas som matematik kan vara olika i olika sammanhang. Intresset i 
denna rapport är framför allt bedömningar kopplat till det vi skulle kunna kalla för 
skolmatematik. I rapporten handlar den innehållsliga funktionen om vilka (skol)
matematikaspekter som representeras och kommuniceras i arbetet med 
elev-logg-boken. 

Den metafunktionen (textuella) som berör betydelsen av uttrycksformer handlar om ett 
utvidgat textbegrepp, där text betyder betydligt mer än skrift och prat. Man kan säga att  
en text i den meningen är sammansatt av olika uttrycksformer som samspelar med varandra 
så att det blir en meningsfull representation och kommunikation. Vi använder denna 
funktion när vi intresserar oss för de roller som olika uttrycksformer spelar i arbetet med 
elev-logg-boken. 

Sammanfattning 
Vi har ovan definierat agentskap, som en resurs för elever i matematik, och som en 
möjlighet att göra val och att påverka omvärlden med dessa val. Därefter har vi resonerat 
om aktionsforskningsmodellen och beskrivit den som en process där man undersöker 
verksamheten för att ändra den samtidigt som man strävar efter att ändra verksamheten för 
att undersöka den. Avslutningsvis visade vi vilka olika funktioner kommunikationen kan ha 
i ett klassrum. 
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Metod 
Vid valet av tillvägagångssätt så var vi tvungna att beakta att det var två processer som 
pågick och som vi intresserade oss för. En process var forskningen om det som hände 
i klassrummet. I det här fallet elevernas skrivande i logg-boken och de strategier som 
lärare och elev hade för detta skrivande samt hur det påverkade deras arbete med 
matematik. En annan process som vi var tvungna att fundera över under arbetet var själva 
aktionsforskningsprocessen. Här går vi igenom hur arbetet gick till för båda dessa processer. 

Genomförande 

Ett aktionsforskningsprojekt kan ha mer eller mindre tyngd just på forskningsaspekten  
(se t. ex. Rönnerman (Red.), 2012). Som framgår av följande beskrivning så har vi 
genomfört ett projekt med betoning på forskning där forskningens alla faser ingår. 

Det praktiska arbetet 

Aktionsforskningsprojektet som vi under vårterminen 2013 har genomfört har inneburit 
att fyra lärare arbetat tillsammans med två forskare under en termin. De årskurser som 
var särskilt berörda av forskningsprojektet är årskurs 1, 4 och 6. Lärarna och forskarna har 
träffats sju gånger under terminen för att diskutera och analysera material som samlats in 
under processen. Lisa har varit ute och besökt varje lärare på respektive skola två gånger 
under terminen. Utöver detta har den forskande gruppen, det vill säga lärare och forskare, 
haft många kontakter via e-post. 

Mellan mötena skrev lärarna upp egna reflektioner kring hur arbetet gick med elevernas 
skrivande, elevernas agentskap samt vilka strategier lärarna använde sig av för att stötta  
eleverna. Dessa reflektioner togs sedan upp och diskuterades på nästkommande  
seminarium. 

Diskussionerna rörde dels vad lärarna hade skrivit, dels hur man som lärare ville 
förbättra sig för det som undersökningen handlade om. Detta upprepades sedan vid 
varje seminarium, det vill säga att lärarna och forskarna analyserade undervisningen och 
diskuterade den fortsatta undervisningen. 

Forskningsinsamlingsmetoder 

De metoder vi valde hade syftet att hjälpa oss att svara på våra frågor. Vi använde oss 
av skriftligt material via lärarnas reflektionsböcker, elevers logg-böcker, enkäter och 
minnesanteckningar. På så sätt kunde vi fånga lärarnas analyser av sin undervisning. 
Sammanfattningsvis bestod vårt forskningsmaterial av följande: 

•	 Elevers	elev-logg-böcker	
•	 Lärares	loggar.	De	medverkande	lärarna	skrev	under	hela	terminen	loggar	över	sin	
 matematikundervisning. 
•	 Elevenkäter	
•	 Logg	för	besök	av	Lisa	
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•	 	Minnesanteckningar	från	våra	seminarier.	Vi	turades	om	att	skriva	
minnesanteckningar från våra forskningsseminarier. I dessa försökte vi särskilt få 
med reflektioner och preliminära analyser. 

Datamaterialet var således såväl stort som varierat. 

Olika sätt att genomföra elev-logg-bok i matematikklassrummet 

I vårt arbete så valde vi att inte komma överens om en särskild modell av elev-logg-bok utan 
varje lärare utvecklade i samspel med sina elever och projektets syfte och frågeställningar en 
modell. Följande modeller användes under projektet: 

•	 	Eleverna	skrev	i	ett	särskilt	skrivhäfte	från	början	och	
framåt. Det som skrevs handlade både om sådant 
eleverna ville komma ihåg och om deras lärande 
inklusive reflektioner. 

•	 	Det	häfte	som	eleverna	skrev	i	delades	i	två	delar	
genom att eleverna skrev sådant de ville komma 
ihåg i matematik från ett håll. Sedan vändes boken 
och eleverna skrev från det hållet sådant de kunde 
i matematik. Ibland kunde här också förekomma 
reflektioner. Eleverna fick pryda häftets båda framsidor 
(Figur 1). Figur 1. Elevloggbok där eleven fått pryda  
framsidan. 

•	 	Det	häfte	som	eleverna	skrev	i	delades	i	fyra	delar.	Dels	
skrev eleverna både framifrån och bakifrån och dels 
sattes ett par flikar för att avgränsa två delar till. De fyra 
delarna handlade om: 

 -  Det eleven vill komma ihåg i matematik 
 -  Det eleven kan inom specifika områden i matematik 
 -  Elevens reflektioner om sitt lärande i matematik 
 -   Elevens önskemål avseende undervisningen i 

matematik.

•	 	Eleverna	skrev	på	lösblad	och	dessa	blad	sattes	in	i	ett	
häfte som sattes samman med påsnitar (jungfruben). 
Fram- och baksidan utgjordes av hård genomskinlig 
plast så att det blev som en bok. Genom de lösa bladen 
möjliggjordes att boken med tiden kan struktureras 
om, till exempel så att allt om geometri hamnar under 
samma flik etc. 

Figur 2. Elevloggböcker 
avdelade med flikar. 

Figur 1. Elevloggbok där 
eleven fått pryda framsidan. 

Figur 3. Elevloggbok i lösblad 
sammansatt med nitar.



16

En modell för matematikdidaktisk aktionsforskning 

Under arbetet strävade vi efter att aktionsforskningen skulle bli just en medverkande 
aktionsforskning (Atweh, 2005). Som stöd för detta använde vi oss av en modell utvecklad 
av två matematikdidaktiska forskare, Skovsmose och Borba (figur 4). De betonar vikten av 
forskning som fokuserar på verkliga förändringar. Detta innebär att de som forskar inte bara 
fångar och beskriver aspekter i matematikklassrum som de är, utan också går utöver detta 
och in i en process av föreställande där det är möjligt att lägga till något till materialet som 
(ännu) inte har hänt. Detta kan ge en rikare diskussion om framtida möjliga förändringar 
än om man helt begränsas till det som faktiskt hände under projektets gång. 
 

Den nuvarande situationen är matematikklassrummet innan några stora förändringar har 
genomförts. Den eftersträvade situationen är en tänkt förändrad undervisningssituation där 
möjligheterna för elevers engagemang och lärande i matematik har ökat. Den arrangerade 
situationen är hur det ”blev” i slutet av forskningsperioden. Under vårt arbete hade vi 
modellen uppe vid varje tillfälle som den forskande gruppen träffades och vi diskuterade var 
vi var i förhållande till de tre situationerna. 

De tre sidorna i modellen avspeglar olika processer för arbetet. Den första processen (1) går 
mellan Nuvarande situation och Eftersträvad situation och kallas för Matematikdidaktiskt 
föreställande. Här resonerar lärare och forskare i den forskande gruppen om alternativ till 
vissa aspekter i matematikundervisningen med ett mål att elever ska få fler möjligheter till 
engagemang och lärande. 

Den andra processen (2) går mellan Nuvarande situation och Arrangerad situation och  
kallas för Praktiskt organiserande. Medan det inte finns några begränsningar i  
Matematikdidaktiskt föreställande så möter projektet verkligheten i Praktiskt organiserande. 
Vi som lärare och forskare samarbetar och försöker att komma den eftersträvade situationen 
så nära som möjligt. 

Den tredje processen (3) går längs den tredje sidan på modellens triangel. Den kallas för 
Utforskande resonemang. Här strävar de som forskar tillsammans att så öppet som möjligt 
lära sig av det man ser i materialet utifrån det syfte man har med projektet. 

Lisa har tillsammans med en annan forskare, föreslagit en fjärde process (4) för att verkligen 
få syn på klassrummets sociala inramning och hur det kan påverka det som händer på 

1

2 3

Nuvarande
situation

Eftersträvad
situation

Arrangerad
situation

4

Figur 4. Modell för kritisk matematikdidaktisk forskning, baserad på Skovsmose & Borba (2004). 
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matematiklektionerna (Björklund Boistrup & Norén, 2013). Den processen ramar in hela 
modellen och kallas för Reflektion utifrån det institutionella sammanhanget. Ovan har de 
olika processerna beskrivits kortfattat. För vidare läsning hänvisas till Björklund Boistrup 
och Samuelsson (2013 a; 2013b). 

Deltagares roller och aktiviteter 
Vi har strävat efter att detta skulle vara ett medverkande aktionsforskningsprojekt där lärare 
och forskare gemensamt utforskar bedömning i vid mening i matematikklassrum. Som 
tidigare nämnts är en yrkesroll inte viktigare än en annan i ett sådant projekt och samtidigt 
får vi delvis olika roller. I följande uppställning visar vi vad lärare respektive forskare har 
gjort inom projektet. Många processer var alla involverade i och de är placerade i mitten. 
Vissa processer var det främst lärarna som var engagerade i och andra forskarna. Dessa är 
placerade till mer till vänster respektive höger. 
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 Lärare  Forskare 

Förändra sin matematikundervisning utifrån 
projektets inriktning och därmed utveckla ett 
arbete med elev-logg-bok 

Skriva loggar om sin matematikundervisning 
utifrån projektets inriktning. 

Reflektera över bedömningar i sin  
matematikundervisning. Skriva om detta i 
loggarna och berätta på forskningsseminarierna. 
Gå igenom skriftligt material från sitt klassrum. 
Reflektera och analysera.

Utvecklings-
arbete

Utvecklings-
arbete + 
forskning

Forskning

Utveckla sin yrkesroll som lärare och forskare 
mot att både vara ledare och ”underlättare” 
Ta konsekvenser från det som diskuteras vid 
forskningsseminarier och föra in detta i sin 
egen undervisning respektive forskargärning 
Lära långsiktigt i och av projektet med 
avseende på: 
- matematikundervisning 
- bedömning 
- forskning

Skriva artikel och/eller rapport tillsammans i  
gruppen. Diskutera projektet med lärare,  
matematikutvecklare med flera.

 Planera aktionsforskningen som helhet. 

Leta efter relevant forskning eller 
utvecklingsarbete och maila till gruppen. 
Diskutera syfte, frågeställningar, 
möjliga resultat vid forsknings- och 
referensgruppsseminarier. Bidra med egna 
lärar och/eller forskningserfarenheter 
samt kunskap om andra utvecklings- 
och forskningsarbeten. Vid ett eller två 
tillfällen skriva minnesanteckningar med 
fokus på reflektioner. Diskutera projektet 
även mailledes. Fundera över syfte, 
frågeställningar och möjliga resultat 
också mellan träffarna. Medverka till att 
projektet diskuteras i forsknings och/eller 
referensgrupp även skriftligt.
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Lärare  Forskare 

Hitta former för projektets roll i kommunen. 

Diskutera praktiska och övergripande 
aspekter för projektet med kommun-och/
eller universitetsrepresentanter, till exempel 
utformning och spridning av rapport. 
Föreläsa om projektet i kommunen.

Berätta om projektet på sin skola och i andra 
sammanhang.

Vara med vid föreläsning för kommunens 
lärare och andra.

Gå igenom skriftligt material från samtliga 
klassrum. Analysera och ge förslag till 
strukturer. Bidra med en helhetsbild. 
Leda diskussioner vid seminarier så att 
lärarprofessionen får stort utrymme 
samtidigt som forskarna bidrar med 
begrepp för beskrivning, reflektion 
och analys. Sammanställa förslag till 
rapport utifrån samlade anteckningar 
från forskningsseminarierna, lärarloggar 
samt fördjupade analyser av materialet. 
Efter läsning och bidrag från forskande 
lärare, samt läsning av kritiska vänner som 
matematikutvecklare färdigställa rapport. 
Skriva forskningsartiklar till tidskrifter.

Forskning

Övrigt
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Bearbetning av forskningsmaterialet och analysprocess 
Lärarna gjorde kopior på sex elevers anteckningar i sina elev-loggböcker samt alla elevers 
enkätsvar och lämnade till Lisa. Allt insamlat material togs om hand i sin helhet av Lisa. 
De som har tillgång till materialet från ett klassrum, även efter forskningsperioden, är 
respektive lärare och forskarna. 

I analysprocessen har såväl lärare som forskare varit delaktiga. Lärarna har reflekterat 
över elevernas skrivande i logg-boken och de strategier som lärare och elev hade för detta 
skrivande samt hur det påverkade deras arbete med matematik. Forskarna har enkäter, 
logg-böcker och lärarnas reflektionsböcker. En utgångspunkt i analyserna var det vi redan 
visste från tidigare forskning. Här är en sammanfattning av det vi beskrev under en tidigare 
rubrik. 

•	 Tidigare	forskning	visar	att	lärares	bedömningspraktik	påverkar	elevers	lärande	i	
hög grad. Ett exempel är att när läraren fokuserar på matematikprocesser i sin  
återkoppling så förstärks elevers möjligheter till engagemang och lärande i  
matematik. Här ingår också hur lärare kan vara uppmärksamma på vilka  
uttrycksformer som är särskilt lämpade för den aktuella situationen. Ibland kan 
det vara relevant att låta elever uttrycka matematisk kunskap med flera olika  
uttrycksformer, och ibland kan det vara relevant att begränsa till vissa  
uttrycksformer. I just det här projektet så valde vi att fokusera på elevers skrivande. 

•	 Vi	har	också	tagit	till	oss	tidigare	arbeten	och	forskning	som	handlar	om	elevers	
skrivande i matematik. Därigenom så vet vi att om elever skriver i och om 
matematik så kan de bygga upp en egen uppslagsbok, de kan koppla tidigare 
kunnande till ny kunskap och göra kopplingar mellan skolmatematiken och 
vardagen. Andra aspekter är att eleverna kan kommunicera mer privat med läraren 
och att elevers loggskrivande på olika sätt kan vara till nytta för läraren. 

•	 En	tredje	aspekt	i	tidigare	forskning	är	vikten	av	att	elever	bjuds	in	i	matematikens	
värld mer som aktiva agenter. Med detta menar vi att eleverna ska kunna vara med 
och fatta beslut om sig själva och sitt lärande i matematik och också att de ska 
kunna påverka det som händer i matematikklassrummet i stort. 

I våra analyser utgick vi också från de olika funktioner som kan finnas när människor 
kommunicerar med varandra. För våra olika frågor så tittade vi specifikt på innehållsliga 
aspekter, mellanmänskliga aspekter och också vilka roller som elevboken kan ta i arbetet. 

Etiska överväganden 
Medverkande lärare och forskare skrev under en gemensam överenskommelse när vi 
träffades första gången. Ett exempel här är att vi lovade att inte berätta för andra om 
individuella lärares framgångar och eventuella tillkortakommanden i sitt klassrum. Det var 
viktigt för oss att vi kunde känna oss trygga i gruppen. 

Vi har samlat in materialet på ett sätt som gör att elever hålls anonyma. Vi har också 
sett till att inga elevers identiteter ska kunna avslöjas i artiklar och rapporter. Om 
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någon elev var emot att arbetet skulle samlas in så gjordes inte detta för just den eleven. 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi fullföljde Vetenskapsrådets etiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2008) och vi strävade också efter att det inte på något sätt skulle vara 
obehagligt att vara med i forskningsprojektet (se Björklund Boistrup, 2010). 

Sammanfattning 
I det ovanstående har vi beskrivit hur vi har arbetat med vårt forskningsprojekt, vilka val 
vi gjort och varför dessa val är gjorda. I nästa avsnitt beskrivs vad vi kommit fram till vad 
gäller elevers aktiva agentskap när de arbetar med logg-böcker. 

Vad vi kom fram till – våra resultat 
Syftet med vårt projekt var att undersöka hur elever i samband med arbete med  
elev-logg-bok kan bli mer delaktiga som aktiva agenter i matematikundervisningen som 
helhet. Strukturen på vår resultatredovisning följer våra frågeställningar som vi därför 
upprepar här: 

1. Vilka strategier använder vi som lärare för att eleven ska bli inbjuden som aktiv 
agent i arbetet med elev-logg-boken? 

2. Hur visar sig elevens aktiva agentskap i arbetet med elev-logg-boken? 
3. Hur kan vi se att eleverna påverkas i resten av matematikundervisningen med 

avseende på agentskap? 
4. Vilka skillnader med avseende på elevers agentskap kan vi se i enkätsvaren före och 

efter genomfört projekt? 

I vår analys har vi utgått från de tre funktionerna i kommunikation som vi skrev om tidigare, 
mellanmänsklig, innehållslig och uttrycksformers roller.

Lärares strategier för att bjuda in eleven som aktiv 
agent i arbetet med elev-logg-boken 
När matematikundervisningen genomförs och eleverna arbetar med logg-bok använder 
lärarna flera olika strategier för att eleverna ska kunna vara aktiva agenter i sitt lärande. 
Nedan beskrivs vilka roller som eleverna får/tar, vilken skolmatematik som är i fokus samt 
vilka roller som olika uttrycksformer spelar i matematikklassrummet. 

Mellanmänsklig analys för lärares strategier 

I materialet har vi noterat hur lärarna erbjuder att elever agentskap i stort, när det arbetas i 
boken men också vad gäller val av arbetssätt och innehåll. 

Lärares strategier för elevers agentskap i undervisningen i stort i arbetet med  
elev-logg-boken 

Ett resultat är att läraren använder elev-logg-boken genom att titta på det kunnande som 
eleverna visar i sitt skrivande i boken och använder detta i sin tur som underlag för sin 
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undervisning. Detta får eleverna veta och på ett indirekt sätt blir de då inbjudna som aktiva 
agenter i matematikklassrummet. Om eleverna visar sitt kunnande tydligt i boken så får 
också läraren ett bättre underlag för sin planering. En annan koppling mellan  
elev-logg-boken och elevers agentskap i matematikundervisningen i stort i några klassrum 
är att eleverna också erbjuds att tycka till om undervisningens upplägg och om dess 
innehåll. Lärarnas strategier är således att bjuda in eleverna att uttrycka sig kring såväl 
undervisningens VAD-fråga som undervisningens HUR-fråga. 

Lärares strategier för elevers agentskap kring när och vad det ska skrivas i  
elev-logg-boken 

I denna studie är fokus på elevernas skrivande i logg-boken. Lärarnas strategier för att 
inbjuda eleverna till aktiva agenter varierar i vad vi skulle kunna kalla för frihetsgrader för 
eleverna. Den strategi där eleverna har mest utrymme att utöva ett agentskap är när läraren 
låter dem bestämma både vad de ska skriva men också när de ska skriva. En annan strategi 
handlar om att läraren ibland frågar om vad de vill skriva eller när de vill skriva. Lärarna 
lyfter ofta dessa frågor när de tycker att något är viktigt samtidigt som de lämnar över till 
eleverna att bestämma om de ska skriva eller ej. Avslutningsvis har lärarna en strategi där 
det är de som bestämmer när och vad som ska skrivas. I vilken mån detta erbjuder ett 
agentskap kan givetvis diskuteras. Vi menar att det är beroende av vad läraren uppmanar 
eleverna att skriva i sin logg-bok. Det kan till exempel handla om elever får svara på frågor 
om sitt lärande, får bedöma och beskriva sina egna kunskaper, får pröva om de kan det 
de tror och ge förslag på vad de behöver arbeta mer med. Genom att svara på dessa mer 
reflekterande frågor kring sitt lärande ges eleven en möjlighet att utöva ett aktivt agentskap i 
sitt egna arbete i matematik. 

I de medverkande lärarnas klassrum förekommer inte dessa olika varianter endast var för 
sig utan de förekommer på olika sätt i alla klassrum. Det är alltså lärarna i studien som gör 
aktiva val för vilken strategi de vid en given situation anser är mest gynnsam för eleverna 
som aktiva agenter och för elevernas lärande. 

Lärares strategier för elevers engagemang i elev-logg-boken 

I arbetet hade de medverkande lärarna strategier för att eleverna positivt skulle engagera sig 
i arbetet med elev-logg-boken. En strategi var att välja ett innehåll som engagerar eleverna. 
Ett exempel är när eleverna i ett klassrum blev engagerade i stora tal i samband med att de 
arbetade med bråk. Läraren bad då eleverna att skriva ett tal, till exempel 1/2 på många 
olika sätt. Eleverna kunde då välja att skriva 100 000/200 000. I figur 5 har en elev skrivit 
en halv på flera olika sätt och också ritat halvcirklar bredvid som är delade. 

Figur 5. En elev har visat hur ½ kan skrivas och ritas på olika sätt. 
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Denna elev arbetade vidare med en kamrat och skrev då 32/64 i sin loggbok. Eleverna ville 
visa detta och satte då in en halvcirkel som täckte två a4-sidor i elev-logg-boken (se figur 6). 

Figur 6. Elever delar en halvcirkel i 32 delar för att illustrerar bråket 32/64. 

Som vi kan se i figur 6 valde eleverna först att rita parallella linjer för att dela halvcirkeln i 
32 delar. I en lärarledd diskussion med hela klassen påpekade andra elever att detta inte blev 
korrekt eftersom delarna inte blev lika stora. Vi kan se med fetare svarta linjer hur eleverna 
har börjat rita en mer korrekt illustration av bråkuttrycket ifråga med stöd av gradskiva. 

Bland våra resultat för en mellanmänsklig analys av lärarstrategier finns att när eleverna får 
skriva i logg-boken påverkar det både deras engagemang och deras meta-kunnande kring 
matematik i skolan. Engagemanget för sitt eget lärande ökar om eleverna dels får arbeta 
tillsammans, dels om de får välja innehåll. 

Eleverna tittar ibland i sina klasskamraters logg-böcker i syfte att de ska kommentera 
förtjänster och brister i klasskamraternas skrivningar i logg-boken. Genom att se vad de 
andra skrivit och hur de har skrivit så får eleverna en möjlighet att skaffa sig kunskap om 
matematikinnehållet och hur det kan uppfattas på ytterligare ett sätt. 

Innehållslig analys för lärares strategier 

Lärarnas strategier för att eleverna ska utöva ett aktivt agentskap kan studeras ur ett 
innehållsligt perspektiv. Läraren låter eleverna skriva vad de tycker att de kan, redogöra 
för vad de lärt sig, för hur arbetet med matematiken i skolan ska bedrivas, vad man måste 
komma ihåg från skolmatematiken. 

Lärares strategier för att eleven ska få visa och följa sitt kunnande i matematik 

Eleverna ges utrymme att utöva ett aktivt agentskap när de får skriva ner vad de kan inom 
ett begränsat matematiskt område. Det kan till exempel röra sig om området geometri. 
Eleverna beskriver då sådana saker som vilka metoder de kan, vilka begrepp de kan inom 
det specifika området. Logg-boken används också för att eleverna ska kunna följa sin 
utveckling. Genom att visa sin förståelse för ett begrepp genom att skriva om begreppet 
före, under och efter arbetsområdet så kan de få en snabb överblick över sin egen utveckling 
vad gäller det specifika begreppet. I figur 7 kan vi se hur en elev visar kunnande om vinklar 
före ett arbetsområde och i figur 8 är samma elevs beskrivning av samma begrepp efter att 
de arbetat med geometri, där vinklar ingick, ett tag. 
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Figur 7. Elevs beskrivning av vinklar före arbetsperioden. 

Figur 8. Elevs beskrivning av vinklar en bit in i arbetsperioden. 

Lärarstrategier för elevers reflektion över sin lärandeprocess 

Ett resultat vi kan se av projektet är hur lärare kan bjuda in elever att inte bara skriva vad 
de kan, utan också att reflektera över sin lärandeprocess. Det kan då handla om att de då 
aktivt får reflektera över och precisera vad de har lärt sig inom området de har arbetat med. 
Ett stöd för dessa reflektioner är att det finns en dokumentation redan i elev-logg-boken att 
utgå ifrån. Det handlar alltså här inte bara om vad att skriva vad de kan utan också om att 
fånga själva lärandet. Figurerna 7 och 8 ovan är exempel på det som kan utgöra ett underlag 
för en reflektion om lärandet om begrepp inom geometri. 

Något som förekom i något klassrum var också att eleverna fick reflektera över vilka 
strategier de har för att lära sig. I figur 9 har en elev med sin lärares hjälp skrivit något som 
hon/han tycker är viktigt att komma ihåg gällande likhetstecknet. Eleven har också skrivit 
råd till sig själv om hur viktigt det är att tänka först. 
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Figur 9. En elev har skrivit om likhetstecknet samt ett par generella råd till sig själv. 

Detta är en slags meta-kunskap om sitt eget lärande vilket har visat sig ha god effekt på 
elevers lärande (Hattie och Timperley, 2007; Samuelsson, 2011). En väg i projektet för att 
utveckla elevernas reflekterande över sitt lärande var att eleverna muntligt fick berätta för 
varandra och att de sedan fick skriva och berätta i sina böcker.
 
Lärarstrategier för elevers påverkan av matematikundervisningen 

Elevers agentskap har i projektet handlat om dels påverkan av sitt eget lärande och sina 
egna aktiviteter. Dels har det handlat om hur elevers röster kan bli hörda när det gäller 
matematikundervisningens innehåll och utformning. När det gäller det sistnämnda så har 
vi i projektet fångat hur lärare kan ge eleverna en möjlighet att vara framåtsyftande när de 
skriver i elev-logg-boken. De får då skriva om vad de behöver och vill lära mer om samt hur 
de vill arbeta med skolmatematiken i framtiden. För lärarna har detta blivit något som de 
tagit med som underlag för sin planering av matematikundervisningen. 

Lärarstrategier för att stötta elever att komma ihåg (fuskbok) 

I logg-boken skriver också eleverna ner sådant som de tycker är viktigt att komma ihåg. 
I figur 9 ovan har eleven skrivit om likhetstecknet som en våg. Det kan handla om 
definitioner av matematiska begrepp och metoder för beräkningar. 

Boken kan sedan användas när den behövs i olika skolmatematiska sammanhang genom att 
eleverna kan slå upp sådant de behöver veta under sitt arbete. Detta har lett till att elever 
kallar den för fuskboken. Boken fungerar således som en viktig ”sak” (artefakt) för elevernas 
matematikarbete i skolan. Det har till och med varit så att elever blivit mycket upprörda 
när en lärare hade tagit med sig elevernas böcker eftersom eleverna ville använda dem även 
under andra lärares matematiklektioner. 

Betydelsen av uttrycksformer, vilka roller de spelar för lärares strategier 

För att arbetet med logg-boken ska bli så bra som möjligt måste läraren ta en del beslut 
innan boken kan användas, boken får sedan olika roller för lärarna i deras arbete med 
matematikundervisningen. 
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Lärares överväganden kring resurser för att göra arbetet gynnsamt 

Det finns en mängd beslut som måste föregå användandet av logg-boken. Det kan till 
exempel handla om praktiska saker som att hjälpa eleverna så att boken blir fin. Om läraren 
valde att låta eleverna skriva i en vanlig skrivbok så kunde eleverna få pryda boken med 
bilder eller något annat. I ett klassrum valde läraren att låta eleverna skriva på lösa blad som 
undan för undan sattes in mellan hårda genomskinliga plastpärmar och fästes med klamrar. 
Det förekom också att läraren lär eleverna vara med och välja namn på boken och en fråga 
då var om den skulle heta logg-bok eller något annat. I ett par klasser uttryckte eleverna 
starkt att de ville att den skulle heta fuskboken. Dessa beslut kan tyckas triviala, men för 
lärarna var det medvetna strategier för att visa att arbetet med boken värdesattes. 

Förutom att läraren måste fatta dessa praktiska beslut så finns det en del beslut som är mer 
av ämnesdidaktisk karaktär. Läraren måste: 

•	 Hitta	strategier	för	att	skrivandet	i	och	om	matematik	inte	blir	en	begränsning.	
Under arbetets gång diskuterade vi i gruppen detta och en metod var att läraren, 
eller någon annan vuxen, hjälpte eleverna med själva skrivandet. Något annat 
som diskuterades var möjligheten att tillsammans med klassen utarbeta möjliga 
inledningar till meningar för det aktuella skrivandet som eleverna kunde välja bland.

 
•	 Hitta	en	fungerande	struktur	för	arbetet	med	logg-boken.	I	klasserna	fanns	olika	

strukturer i böckerna. I en klass valde läraren att dela boken i fyra delar och 
rubrikerna för dessa delar motsvarar det vi berättar om ovan när vi beskriver den 
innehållsliga analysen av lärarnas strategier: 

 -   Eleverna får skriva sitt kunnande i matematik gällande ett specifikt område, till 
exempel bråk. 

 -  Eleverna får reflektera över sina lärprocesser. 
 -   Eleverna får berätta vad de tycker om matematikundervisningen och vad de 

önskar sig för det fortsatta arbetet. 
 -   Eleverna får skriva upp sådant i matematiken som de vill komma ihåg vid ett 

senare tillfälle. I de andra klasserna valde lärarna ett par av dessa delar i en 
struktur och andra slog ihop delar och lät eleverna skriva mer löpande. 

•	 Välja	tidpunkt	så	att	eleverna	orkar	skriva.	Detta	kan	handla	om	tidpunkt	under	
veckan, på dagen eller under ett arbetsområde. Resultatet som vi vill lyfta fram är 
hur det är angeläget att som lärare reflektera över tidpunkten för elevers skrivande i 
elev-logg-boken så att det blir så gynnsamt som möjligt. 

Bokens roller för läraren: 

När lärare och elever arbetar med logg-bok i matematikundervisningen får elev-logg-boken 
olika roller för läraren. Logg-boksarbetet påverkar undervisningen på åtminstone fyra sätt 
a) läraren blir mer öppen för olika uttrycksformer, b) boken blir ett stöd för individuella 
samtal med eleverna, c) det förenklar lärarens arbete genom att annat skrivande för eleverna 
i matematik kan minskas, d) när eleverna kan ta stöd av sin elev-logg-bok så behöver de 
inte be läraren om hjälp med korta frågor i samma utsträckning och lärarens tid frigörs till 
längre kommunikationer med eleverna i klassen. 
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Lärares öppenhet för det som kanske inte traditionellt förekommer i  
matematikundervisningen får större utrymme när eleverna arbetar med elev-logg-bok. Vi 
skulle här kunna jämföra med de två ideologierna (progressive educator, public educator) 
(Ernest, 1991) som vi nämnde i inledningen, där eleverna ges utrymme att utforska  
matematiken utifrån sitt eget kunnande i en kontext som gynnar deras lärande. Alla lärare 
menade att det blev självklart att eleverna fick använda sig av en mångfald av uttrycksformer 
när de skulle berätta om sig och matematik. På något sätt så var det bokens oskrivna sidor 
som medverkade till denna öppenhet att jämföra med till exempel mer  traditionella  
diagnoser där det är mer givet vilka uttrycksformer elever ska använda. När syftet är att  
eleverna ska visa sina kunskaper i matematik eller anteckna sådant som är viktigt att komma 
ihåg är det relevant med en stor öppenhet så att eleverna kan fokusera på vad de vill skriva och 
därmed kan välja de uttrycksformer som de själva tycker passar bäst för att fånga detta vad. 

En av lärarens stora uppgifter i klassrumspraktiken är att göra olika former av bedömningar. 
Varje gång läraren möter en elev görs någon form av bedömning av det eleven skrivit eller 
säger för att läraren ska kunna ge eleven en så bra återkoppling som möjligt. Genom att 
använda det som eleven skrivit i logg-boken ges läraren ett underlag som eleven och läraren 
kan utgå ifrån när hon/han samtalar med eleven. Om läraren läser det eleven skriver i 
loggboken så blir samtalet med välgrundat och lärarens återkoppling kan blir mer fokuserad 
än om samtalet sker mitt i farten. 

Ett tredje resultat var att lärarna kunde minska annat material och mallar som annars 
brukade förekomma såsom utvärderingar och diagnoser. En lärare uttryckte under ett 
seminarium: ”Det finns ju redan där i boken. Man behöver inte en massa annat.” 

Eftersom inte eleverna behöver räcka upp handen och fråga läraren om allt utan kan också 
använda logg-boken för att få svar på sina frågor så frigörs tid för läraren. Läraren kan då 
ge varje elev mer tid och kanske utnyttja tiden till att stötta eleverna i riktning mot mer 
kvalificerade matematiska processer, istället för vilket ofta är vanligt lotsa eleverna förbi 
svårigheterna för att kunna hjälpa nästa elev. 

Sammanfattning 

Vi har här berättat om lärares olika strategier för att bjuda in eleverna som aktiva agenter 
i samband med arbetet med elev-loggboken. Här handlar det både om hur elever blir 
bemötta i samband med arbetet, det vi kallar mellanmänskliga aspekter. Det handlar om 
vilket innehåll som läraren lyfter fram i arbetet. Ytterligare handlar det om de roller som 
olika yttrycksformer spelar i arbetet och vilken roll som boken ”tar” och får i arbetet. 

Elevens aktiva agentskap i arbetet med elev-logg-boken 
Här berättar vi om en del av de resultat som vi kan se på vår andra forskningsfråga om 
hur elevens aktiva agentskap visar sig i arbetet med elev-logg-boken. Här handlar det dels 
arbetsprocessen och dels specifikt om elevernas skrivande. 
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Mellanmänsklig analys av elevers aktiva agentskap i arbetet med  
elev-logg-bok 

Genom lärarnas loggar har vi kunnat se hur eleverna tar ett aktivt agentskap i arbetet med 
logg¬boken på ett annat sätt än i övrig matematikundervisning. De visar detta genom att 
de vill vara med och bestämma om boken. Det kan handla om när de ska skriva, vad de ska 
skriva och hur de ska skriva i sin logg-bok. 

I arbetet med matematik så inser de när det är lämpligt att använda boken. De vet vad de 
skrivit och vet därför när innehållet i boken kan spela en viktig roll för dem i  
matematikundervisningen. Ytterligare ett exempel på hur eleverna utövar ett aktivt  
agentskap i matematikundervisningen är att de under lektionerna efterfrågar boken utan att 
läraren först har nämnt den. – Får jag använda ”fusk-boken”? 

I elevernas skrivande i logg-boken kan ses att de utövar ett aktivt agentskap på flera olika 
sätt. Exempel på uttryck som illustrerar aktivt agentskap från logg-böckerna är: 

 -  Jag kan 
 -  För jag vet att… 
 -  Jag vill lära mig mer om… för att… 
 -  Vi har lärt oss 
 -  Jag är inte riktigt säker på 

Det kan handla om att eleverna ger råd till sig själva om vad de ska tänka på, vad de ska 
komma ihåg. Ibland är även elevernas inlägg framåtsyftande och riktar då  
uppmärksamheten mot det som de känner behöver övas mer, eller helt enkelt lära nytt. Det 
kan då agera som aktiva agenter och be läraren om specifik undervisning: 

 ”Jag vill att du pratar om decimaltal” (elev-logg-bok) 

Förutom att skriva vilka behov man har så kan eleverna ibland skriva vad de har lätt för 
inom skolmatematiken. Återigen ger det eleverna möjligheter att utveckla sin kunskap om 
sina matematikkunskaper, ett meta-kunnande. 

Vissa elever har tagit chansen och bytt roll under sitt skrivande. De har då gått från rollen 
av en elev som berättar vad hon/han kan till att mer skriva som en som kan något och 
förklarar för någon annan. Eleven tar aktiv agens genom att mer agera som en lärare: 

Innehållslig analys av elevers aktiva agentskap under arbetet med  
elev-logg-bok 

Denna analys handlar om vad det är för slags matematiskt innehåll som elever fokuserar i 
samband med att de tar aktivt agentskap i arbetet med boken. En inramning av elevernas 
skrivande är självklart vad de arbetar med i klassrummet i samband med elevens skrivande. 
Om klassen arbetar med något inom geometri så är det oftast något inom geometri som 
eleven skriver om. Genom att arbeta med logg-boken och skriva upp sådant som de tycker 
är viktigt att komma ihåg, eller som de på annat sätt kan ha nytta av i arbetet med  
skolmatematiken får eleverna vad de själva kallar en ”fusk-bok”. Vi har urskilt tre  
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innehållsliga teman i det eleverna skriver när de själva är med och påverkar sitt skrivande: 

•	 egna	beskrivningar	av	matematiska	begrepp	
•	 strukturer	som	de	behöver	för	sitt	tänkande	som	till	exempel	100-ruta	
•	 något	de	är	osäkra	på	och	vill	ha	snabb	tillgång	till	

Boken används sedan i arbetet med uppgifter som ska lösas.

När vi analyserade elevernas skrivande lite närmare för vad de skriver om så kunde vi se att 
eleverna väljer att skriva a) exempel som ligger nära sin egen verklighet, b) konkretiseringar 
och c) matematiska termer och begrepp. 

Ett exempel på när man väljer en kontext som ligger nära den vardag man själv befinner sig 
i är när klassen arbetar med omkrets. Eleverna illustrerar detta med hjälp av att exemplifiera 
begreppet omkrets med en trädstams omkrets. 

När eleverna konkretiserar förklarar de med bilder som kan handla om att illustrera sin egen 
taluppfattning, till exempel om jämna och udda tal. I figur 10 berättar en elev om hur sex 
är delbart i två men inte fem. 

Figur 10. En elev berättar om jämna och udda tal och visar  
att 6 är jämnt för att det är jämnt delbart med 2 medan 5 inte är det. 
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Ett annat sätt att konkretisera matematiken, som förekommer i materialet, kan vara att man 
förklarar med egna ord för sig själv: 

Man har noll och så lägger man till fem. Det blir fem för jag vet att noll är ingenting 
(förklaring till 0 + 5). (Elev-logg-bok) 

Elever väljer också att rita och namnge många geometriska objekt för att lära sig mer om 
det område som de just nu arbetar med. Detta är ett exempel på hur bokens öppenhet ger 
eleverna möjlighet att fatta beslut om hur mycket de vill skriva. 

Tittar vi strikt på vilket matematiskt innehåll som eleverna i projektet ville lära mer om kan 
följande lista göras. 

-  formeln för hastighet 
-  Skillnad mellan spetsig, trubbig och rät vinkel 
-  om x och y 
-  division 
-  procent 
-  decimaltal 
-  kunna mäta och jämföra längder 
-  träna på tabeller 

Genom att eleverna skriver i loggbok så börjar de också intressera sig mer för 
matematikprocesser som den begreppsliga förståelsen eller resonemangskompetensen. 
Det handlar således inte bara om att skriva för att komma ihåg regler och metoder utan 
skrivandet i logg-boken ger eleverna en möjlighet att vara aktiva agenter i sitt eget lärande. 
Ett exempel är visat tidigare i samband med figur 6 där det visas hur en elev visar 64-delar. 
Bakgrunden är, som vi beskrev tidigare, när man i klassen arbetade med bråk och om hur 
bråk skrivna på olika sätt kan vara värda lika mycket till exempel en halv och två fjärdedelar. 
Intresset i klassen blev stort att i tanken dela halvan i mindre och mindre bitar. Eleverna 
agerade som aktiva agenter och läraren och eleverna undersökta flera bråk enligt detta tema. 
Ett resultat var att en halv är lika mycket som 32/ 64-delar. 

Analys av betydelsen av elev-logg-boken som resurs för elevers aktiva 
agentskap under arbetet med elev-logg-bok 

Som vi har varit inne på tidigare så fick elev-logg-boken rollen som en viktig ”sak” (artefakt) 
för eleverna. Boken fungerar som ett stöd för minnet och därmed en trygghet i arbetet  
med matematiken. Eleverna kan bli mer självständiga i sitt arbete när de inte behöver räcka 
upp handen och fråga läraren om allt utan också kan använda logg-boken för att få svar  
en del frågor. 

Logg-boken blir också ett stöd i arbetet för andra elever än den som skrivit. Eleverna kan 
läsa upp vad de skrivit för sina klasskamrater vilket gör att de andra kan skriva av eller 
åtminstone få en bild av hur andra har skrivit i sin bok. Återigen erbjuder således logg-
boken eleverna en möjlighet att utveckla kunnandet om matematikkunnandet, en form av 
meta-kunskap. 
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Genom att läraren använder sig av logg-bok i matematikämnet så får ämnet en annan status 
än vad det kanske skulle haft annars. Eleverna undrar varför de inte har en bok i andra 
ämnen. Logg-boken verkar således ha ett signalvärde för att visa att ett ämne är viktigt. 

Förutom att boken kan fungera som ett stöd för minnet under elevernas arbete med 
matematik så har det också förekommit att elever har velat ha med elev-logg-boken under 
utvecklingssamtal. 

När eleverna skriver i sin logg-bok ger det dem en möjlighet att skriva mycket om något. 
I boken finns inga begränsningar till exempel i form av rader på ett arbetsblad. De ges 
därmed chansen att visa vad de kan i sitt arbete i logg-boken. 

I sitt skrivande använder eleverna olika uttrycksformer för att beskriva något matematiskt. 
Det kan till exempel handla om att visa många bilder för något matematiskt. En fråga som 
läraren kan ställa är ”vad är din bild av en halv?”. Eleverna ritar då flera olika bilder av en 
halv. Uttrycksformer som elever använder är figurer, ord och informella symboler (pilar).

I skrivandet nämner eleverna också andra resurser att arbeta och kommunicera (om) matematik 
med. Det kan handla om laborativt material eller om att använda datorn för sitt lärande. 

Sammanfattning 

Vi har ovan visat hur eleverna arbetar med logg-boken, vad de riktar uppmärksamheten 
mot för matematiskt innehåll samt vilken betydelse för elevernas lärande som logg-boken 
kan ha. 

Elevers agentskap i övrig matematikundervisning 
Den tredje frågeställningen handlar om hur elevers aktiva agentskap visade sig också 
i andra sammanhang i matematikundervisningen. Här har vi framförallt analyserat 
materialet med fokus på de mellanmänskliga relationerna. Syftet har varit att försöka 
se om arbetet med logg-boken har påverkat elevernas aktiva agentskap i den ”vanliga 
matematikundervisningen”. 

Påverkar planering och berättar om sitt kunnande 

Arbetet med logg-boken har påverkat den ”vanliga” matematikundervisningen på minst 
två sätt a) eleverna förekommer lärarens planering och b) de vill berätta om sitt kunnande i 
matematik. 

När eleverna förekommer lärarens planering handlar det om att de till exempel: 

-  Vill göra egna uppgifter till kamrater. 
-  Vill planera egna matematiklektioner 
-   Föreslår spontant något mer man vill lära sig, t.ex. andra namn på geometriska 

former 
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En annan aspekt som påverkats är att de gärna berättar om sitt kunnande. Det illustreras 
av att de, anmäler sig frivilligt att lösa uppgifter på tavlan, de berättar lättare om sitt 
matematiklärande på utvecklingssamtalen, och om det kommer elever från andra klasser på 
besök så berättar de gärna om sin kom-ihåg bok. 

Enkätsvar 
Vår fjärde forskningsfråga handlar om en enkät som vi ställde till eleverna före arbetet med 
elev-logg-bok och i slutet av terminen när de hade blivit väl insatta i skrivandet i boken. 
De frågor vi ställde finns i en bilaga. Våra analyser grundar sig på svar från tre klasser. Vi 
presenterar här en kortfattad resultatsammanställning fråga för fråga. 

Eleverna berättar om vad de kan i matematik 

På fråga 1 svarar hälften eller fler av eleverna mer utförligt om vad de kan i matematik vid 
andra enkättillfället när de ska berätta vad de kan i matematik. Det förekommer också att 
eleverna svarar mer specifikt eller att de nyanserar på vilket sätt de kan det de kan. Här är 
ett exempel på en elevs svar före och efter projektet: 

Före: Jag kan räkna plus och minus, och så kan jag mäta med min linjal. Jag kan 
gångertabellerna och så kan jag rita och kolla på mönster, former och figurer. Area och 
omkrets kan jag.

Efter: Jag kan plus och minus, multiplikation, diagram, division, mäta, mönster och 
figurer, tiondelar, täljare och nämnare, omkrets, area, positionssystemet, jämna och utta 
tal, likamedtecknet, talmönster. 

Vi kan se att eleven använder ungefär lika många ord både före och efter projektet, men det 
är mer koncentrerat och därmed en större mängd av matematikinnehåll i det andra svaret. 

Elever berättar om vad de behöver (eller vill) lära sig i matematik 

På fråga 2 kan vi se skillnader mellan de båda enkäterna i elevernas svar på så sätt att eleverna 
har mer att berätta om vad de behöver eller vill lära sig i matematik. Så här skriver en lärare: 

Det jag tycker är skillnad mot den första är att många fler svarar på vad de behöver/vill 
lära sig i matematik. Dessutom svarar fler att de någon gång berättar för läraren om vad 
de tycker om matematik. Då är de övervägande positiva till att säga vad de tycker om 
matematik (lärarlogg). 

När eleverna beskriver vad de behöver lära sig så stämmer det eleverna skriver med lärarnas 
bedömningar. Så här skriver en lärare om detta: 

När jag läser vad de skrivit stämmer det väldigt bra med min bedömning. Även här 
är det oftare kopplat till aktuella arbetsområden. (Detta är det fler elever som gör i 
andra enkäten). Det underlättar verkligen samarbetet med eleverna, när de visar på en 
medvetenhet i sin självbedömning (lärarlogg). 
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Vem som ser till att eleven fokuserar på matematik 

Fråga 3 handlar om hur eleven ser på vems ansvar det är att hon/han fokuserar på sitt 
arbete under matematiklektionerna. På denna fråga är inte skillnaderna så stora vid andra 
tillfället gentemot det första men vi kan se en viss ökning av antalet elever som skriver att 
de själva ser till att de inte tänker på annat. Redan vid första tillfället är det dock flera elever 
som skriver detta eller att det är de och läraren som gör detta. Samtidigt kan vi i en klass 
också se en ökning av antalet elever som anger läraren som den som ser till att eleven hålla 
fokus. En hypotes vi har är att lärarens initiativ med elev-logg-boken har gjort läraren är 
mer närvarande i elevens matematikarbete vilket leder till att en del elever svarar att det är 
läraren som ”gör jobbet” vad gäller att hålla fokus samtidigt som eleverna under arbetet har 
tagit allt större aktiv agens. 

Elever berättar om hur de vet vad de kan i matematik 

Den fjärde frågan handlar om hur eleverna vet vad de kan i matematik. Denna upplever 
flera elever svårare att svara på än den första frågan om vad de kan i matematik. Det verkar  
alltså som om det är inte är helt lätt för eleverna att reflektera över sitt lärande när de svarar på 
enkäten. Vi kan inte se några stora skillnader mellan de båda enkättillfällena på denna fråga. 
Eleverna anger att de vet genom provresultat, genom att läraren berättar eller att de själva 
ser att det går bättre. I en klass är det några som anger ”fuskboken” vid det andra tillfället. 

Vad elever kan göra för att lära sig matematik 

Den femte frågan om vad eleverna kan göra för att lära sig sådant de inte kan ännu får fler 
och mer artikulerade svar vid andra tillfället än första. De svar eleverna anger handlar om 
följande: 

•	 Många	elever	berättar	att	de	kan	träna	för	att	lära	sig	mer.	En	del	lägger	till	att	de	
kan träna på datorn eller hemma. Några skriver att de måste jobba mycket med en 
sak för att lära sig. 

•	 Några	elever	berättar	att	de	kan	tänka	extra	mycket	eller	extra	noga.	
•	 Någon	elev	berättar	att	det	handlar	om	att	bara	läsa	vad	som	står.	
•	 Vissa	elever	beskriver	att	de	kan	fråga	läraren	när	de	behöver	eller	att	läraren	kan	

visa hur man gör. Någon nämner genomgångar som en källa till lärande. 
•	 Elever	berättar	att	de	kan	fråga	andra	elever	om	hjälp.	Några	berättar	att	de	kan	

fråga någon hemma. 
•	 Elever	anger	också	att	de	har	fått	bra	material	(till	exempel	sidor	i	läroboken)	som	

de kan öva på. 
•	 Några	elever	beskriver	att	de	kan	spela	mattespel	på	datorn	eller	andra	spel.	
•	 Det	förekommer	också	att	elever	anger	att	de	kan	titta	i	sin	”kom-ihåg-bok”,	det	

vill säga elev-logg-boken. 

I vilken utsträckning elever berättar för sin lärare om sig och matematik 

Det är några fler elever som säger till sin lärare om något är för lätt eller svårt i matematiken 
när de svarar på enkäten andra gången. Detta gäller också på frågan om de berättar för sin 
lärare vad de tycker om matematiken i skolan. Skillnaderna är inte väldigt stora på dessa 
frågor eftersom många elever svarar ja även första gången. På frågan om vad de kan säga till 
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sin lärare om matematik kommer det några nya svar vid andra tillfället. Eleverna berättar att 
de kan säga att de tycker att något är konstigt i matematiken, att något gått (ganska) bra, att 
lektionen var bra och att matte är tråkigt eller sådär. Flera elever skriver att de kan berätta 
att matematik är kul. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte är några dramatiska skillnader i elevernas 
svar mellan första och andra enkättillfället. Detta kan handla om att det inte är helt lätt för 
elever att svara utförligt på frågor i en enkät. När de däremot skriver i sina egna elev-logg-
böcker så är motivationen högre eftersom det handlar om något de också har nytta av i sitt 
arbete i matematikklassrummet. Några skillnader kan vi dock se och dessa handlar om att 
eleverna svarar mer utförligt på vad de kan och också vad gäller vad de vill och behöver lära 
sig. Även på frågan om vad eleverna kan göra för att lära sig matematik får mer utförliga 
och artikulerade svar vid det andra tillfället. Vi ser dessa skillnader i svar som positiva och 
viktiga eftersom elevernas medvetenhet om vad de kan och vill lära sig i matematik är en 
viktig grund för det fortsatta lärandet vilket också stämmer med tidigare forskning. Även 
frågan om vad eleverna kan göra för att lära sig pekar på viktiga resultat där vi kan se elever 
som uttrycker en grund för ett positivt aktivt agentskap vad gäller det egna lärandet i 
matematikklassrummet. 

Sammanfattande slutsatser och diskussion
Vi har i detta projekt bidragit med ny kunskap om elevers aktiva agentskap i 
matematikundervisningen i samband med arbete med elev-logg-bok. Under projektet 
har två processer löpt parallellt. Dels har vi bedrivit forskning om lärares bedömningar i 
matematikklassrummet och hur elevernas kommunikation påverkas av dessa. Dels har vi 
ägnat oss åt medverkande aktionsforskning där lärare och forskare tillsammans har forskat 
och utvecklat matematikundervisning. 
    

Vikten av en elevers aktiva agentskap och elevers 
skrivande 
På samma sätt som i tidigare utvecklingsarbeten och forskning, inte minst Prim-gruppens 
Mima-projekt, har vi kunnat se positiva effekter av ett användande av elev-logg-böcker i 
vårt projekt. Genom att analysera med stöd av vissa teoretiska begrepp har vi kunnat visa ett 
mångfacetterat resultat, inte minst vilken roll som elev-logg-boken som sådan kan ha både 
för elevers agentskap i matematikklassrummet och för läraren. Vi menar att vi har tagit fram 
ny kunskap om vikten av elevers aktiva agentskap och elevers skrivande i matematik. 

Lärande på olika sätt 
Mot slutet av projektet reflekterade lärarna skriftligt och enskilt över hur de såg på att vara 
deltagare i ett aktionsforskningsprojekt. Lärarna fick i uppgift att lyfta fram argument 
för aktionsforskningsprojekt. Följande citat är ett utdrag av en de medverkande lärarnas 
sammanfattande reflektioner. 
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Under det här projektets gång har jag som deltagande lärare upplevt en stor personlig 
utveckling i min lärarroll. Jag har fått prova nya arbetssätt i min undervisning som 
jag inte skulle ha kommit på att använda mig av annars. Jag har gått ifrån att ha ett 
klassrumsklimat där eleverna har en ”tillbaka- lutad” roll och litar på att de får de 
kunskaper de behöver, till att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande. Eleverna har idag 
fokus på målen och kommer själva med förslag hur de ska nå dit. Mina elever är idag 
mer aktiva agenter i klassrummet vilket även har speglat sig i andra ämnen hos andra 
lärare. Ett exempel på det är att idrottsläraren kom till mig och berättade att en av mina 
elever hade sagt att han inte var så bra på att simma och undrade om inte han kunde 
få åka med de yngre barnen på simundervisning några gånger under den kommande 
höstterminen. Jag känner att detta förhållningssätt kommer av att vi i det här projektet 
har börjat tänka annorlunda. Arbetet med elev-logg-boken har förändrat mitt och därmed 
elevernas arbetssätt. Elev-logg-boken har gett mersmak och jag kommer garanterat att 
fortsätta. Jag känner att det här är den bästa fortbildningen som jag har fått under min 
tid som undervisande lärare (Lärarlogg). 

Citatet lyfter fram flera centrala aspekter som lärarna menar har verkat som medkrafter i 
forskningsprojektet. Det handlar om a) intresse, b) olika skolor och yrkesgrupper som möts, 
c) lärande för matematikundervisning samt d) positiva kollegor och chefer. 

Intressant 

Ett tema som lärarna återkommer till och som varit en medkraft i projektet är att de 
uppfattat det som intressant. De framhåller också att deras nyfikenhet för att utveckla 
matematikundervisningen samtidigt som deras tilltro till sin egen förmåga att tillsammans 
med eleverna komma ännu längre med undervisningen för att elevernas lärande ska bli 
optimalt. 

Jag tycker det varit jätteintressant (Lärarlogg). 

Arbetet har utvecklat min nyfikenhet och stärkt min tilltro till att jag tillsammans med 
eleverna kan synliggöra deras kunnande och hitta nya mål och utmaningar (Lärarlogg). 

Att få arbeta med det som är centralt för läraryrket, nämligen undervisning, tycks vara en 
positiv drivfaktor. I dagens skola finns det mycket annat som också ska göras vilket gör att 
planera, resonera om och reflektera över matematikundervisning tillsammans med kollegor 
och forskare inte hör till den mest vanliga sysselsättningen för en matematiklärare. 

Olika skolor och yrkesgrupper som möts 

En annan viktig medkraft som framhålls av lärarna är att det varit lärare från olika skolor 
i kommunen, vilket kan ha bidragit till en större variation i den forskande gruppen. De 
framhåller de möjligheter som ges när forskare och lärare möts. Olika yrkesgrupper har 
olika kompetens och i ett aktionsforskningsprojekt blir såväl forskares och lärares kunskaper 
av central betydelse. Att få vara med och delta i ett sådant projekt har lett till att lärarna 
utvecklat sitt matematikdidaktiska resonerande. 
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Nya sätt att tänka kring matematikundervisning 

Genom att delta i ett aktionsforskningsprojekt så menar lärarna att de lärt sig mycket om 
matematikundervisning. Ett aktionsforskningsprojekt är således inget projekt som bara 
handlar om forskning utan det innehåller också en stor del av kompetensutveckling. 

Jag har lärt mig otroligt mycket tillsammans med gruppen av forskare och kollegor. Här 
håller man verkligen i syftet och frågeställningarna och återkopplar hela tiden. Man får 
tid att tänka själv och tillsammans med andra. När det sätts i ett forskande perspektiv 
med, för mig, nya ”vinklingar”, så föds det så mycket inspiration och tankar som smittar 
av sig på hela min yrkesroll (Lärarlogg). 

En viktig reflektion som görs av lärarna är att det genom små förändringar kan göra stora 
förbättringar till förmån för elevernas lärande. En tolkning av det är att skolutveckling inte 
alltid behöver vara något stort och svåröverkomligt. Det kan också handla om en preciserad 
frågeställning som lärare tillsammans med forskare försöker utforska. 

När vi jobbade med elev-logg-boken blev det på ett enkelt sätt väldigt tydligt. Det var 
spännande att med så små medel se skillnader. Det jag kunde se från att eleverna mer eller 
mindre tyckte att matematiken var något nödvändigt ont så var de med och planerade, de 
var aktiva och ville, de kom själva med förslag på uppgifter till varandra samt att de kom 
med förslog arbetsområden som de ville jobba med (Lärarlogg). 

Positiva kollegor och chef 

Avslutningsvis så framhåller lärarna hur viktigt det varit med intresserade chefer och 
kollegor som ställt frågor och lyssnat på redovisningar från projektet. Detta har varit 
inspirerande. 

Jag har även känt att min chef, kollegor och elever har stöttat, intresserat sig, uppmuntrat 
mig mm (Lärarlogg). 

Sammanfattningsvis så finns det således flera positiva aspekter med att delta i ett 
forskningsprojekt. 

Matematikklassrummets sammanhang 
När vi träffades i den forskande gruppen den sista gången så fokuserade vi hur  
matematikklassrummet är en del av en större helhet. Detta handlar om hur ett klassrum 
aldrig är isolerat utan påverkas av yttre faktorer på olika sätt. Det kan handla om ramar av 
olika slag, till exempel hur ett schema kan påverkar hur det är möjligt att lägga upp  
undervisningen i matematik. Det kan också handla om hur vi påverkas av en stark tradition 
där det är viktigt att följa och hinna med läroboken i matematik, och där själva innehållet i 
matematik kan bli mindre fokuserat. När vi då diskuterade vilka med-och motkrafter som 
vi upplevde för en förändrad matematikundervisning framträdde följande struktur. Det vi 
gjorde då var att vi reflekterade utifrån det institutionella sammanhanget, vilket förklaras 
tidigare i rapporten i samband med figur 4.
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Att hinna med alla elever, inte minst elever 
i behöv av särskilt stöd 

Svårt att få in projektet i en redan planerad 
struktur för skolutveckling 

Skolkultur där engagemang ifrågasätts 

Ett synsätt att matematik tar för stor plats 
(konkurrens mellan ämnen) 

Kollegor som inte riktigt kan/vill prioritera 
tid för diskussioner om projektet 

Medkrafter  Motkrafter 

Engagerade elever 

Stöttande rektor som visar att projektet 
är viktigt: Uppmuntrar att projektet 
informeras om på möten på skolan. 
Är med på ref-gruppsmöten 

En rektor som tydligt styr mot en 
undervisning enligt styrdokument 

Intresserade kollegor som frågar mycket 
om projektet 

Pågående diskussioner på skolan utifrån 
forskningsbaserad litteratur 

Tid i tjänst för projektet 

När lärarna ombads att reflektera i text så hade de i princip inget negativt att säga om 
aktionsforskningsprojektet. När vi avslutningsvis diskuterade samma fråga framkom att det 
var punkter man bör fundera över i framtiden. Det handlar om hur man ska hinna med 
alla elever om man ibland känner sig upptagen med projektet, skolkulturer där engagemang 
ifrågasätts, skolor där man menar att matematiken tar för stor plats, samt kollegor som inte 
vill prioritera tid för diskussioner. Som medkrafter kan vi se hur lärarna bland annat lyfte 
fram att rektor har en viktig roll. Det kan handla om en rektor som tydligt styr mot en 
undervisning enligt styrdokumenten. Det kan också handla om att rektor visar att projektet 
är viktigt genom att uppmuntra att den medverkande läraren går berätta om projektet på 
den egna skolan och/eller att rektorn är med på projektets referensgruppsmöten.
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Bilaga 

Enkätfrågor till elever i början och i slutet av projektet. 
1. Berätta några saker som du kan i matematik. 
2. Berätta några saker som du behöver (eller skulle vilja) lära dig i matematik. 
3. Vem ser till att du inte tänker på annat när du har matte? 
4. Hur vet du vad du kan i matematik? 
5. Vad kan du göra för att lära dig sådant du inte kan ännu? 
6. Brukar du säga till om något är för lätt eller svårt i matematiken? 
7.  Berättar du någon gång för din lärare vad du tycker om matematiken i skolan? Vad kan 

du säga då? 
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