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Arbetet syftar till att genom lärarintervjuer, elevenkäter och loggboksanalys kartlägga logg-

boksanvändandet inom svenskämnet på gymnasiet. Frågor gällande språkriktighet respektive 

bedömning och arbetssätt kring loggboken behandlas. Arbetet intresserar sig för eventuella 

skillnader mellan lärares och elevers syn på loggboken. Resultaten tyder på att lärarna har en 

mer positiv syn än eleverna, vilka ofta är besvikna på att lärarna skriver respons för sällan. 

Loggboksanalysen visar att eleverna är goda reflektörer, men att de ibland nöjer sig med att 

återge vad som har hänt. 
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1 Inledning 

Först sågs den kanske som en modefluga. Sedan som något för en liten grupp lärare att pyssla 

med. Men nu verkar den ha blivit riktigt bekväm i många svenska klassrum och visar inga 

tendenser till att ge sig av. Om ordspråket stämmer har den blivit en kär gammal vän ty 

många namn har den begåvats med. I denna text kallas den genomgående för loggboken. Den 

har kommit att bli ett stående inslag, inte minst inom svenskämnet.  

 Mitt eget intresse för loggboken föddes när jag gjorde VFU inom mina lärarstudier. 

Flera lärare på min partnerskola visade sig använda loggböcker. De betonade många gånger 

loggbokens positiva aspekter samtidigt som eleverna kunde opponera sig relativt högljutt. 

 Även inom kurslitteraturen på lärarprogrammet har olika former av loggboksskrivande 

blixtrat förbi, men utan att jag har fått den djupare förståelse för loggböckerna som jag skulle 

önska. En egenhet hos litteraturen var att några negativa aspekter av loggboksskrivande sällan 

framkom. Litteraturen gav många positiva elevkommentarer och elevexempel och betonade 

att många varierade typer av texter kan rymmas i loggböcker. Detta ledde till att jag frågade 

mig vad eleverna på min partnerskola egentligen tyckte om loggboksskrivandet. Men jag 

undrade även vad eleverna på min partnerskola skrev i sina loggböcker.  

 

1.1 Syfte 

Arbetet syftar till att teckna en bild av loggboken inom svenskämnet. Bilden är tre-

dimensionell, då lärarintervjuer, elevenkäter samt läsning och analys av elevers loggböcker 

ingår. En ansats med arbetet är att se huruvida loggböckerna bidrar till att uppfylla styr-

dokumentens målformuleringar.  

 Däremot är inte avsikten att ta upp skillnader i loggboksskrivande eleverna emellan 

utifrån gymnasieprogram, kön, etnicitet eller klass. Inte heller faller det inom arbetets ram hur 

elever i behov av särskilt stöd uppfattar loggboksskrivandet.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
Arbetets tre frågeställningar har formulerats enligt följande: 

1. Hur motiverar och genomför lärarna loggboksskrivande i sina svenskgrupper?  

2. Hur ser eleverna på loggboksskrivandet?  

3. Vad och hur skriver eleverna i sina loggböcker? 
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Till den första frågeställningen kan tilläggas att av särskilt intresse är hur lärarna kommenterar 

och eventuellt rättar elevernas loggböcker. I frågan om hur eleverna ser på loggboks-

skrivandet ingår exempelvis huruvida de tycker att det är roligt, ett effektivt hjälpmedel i 

skolarbetet och hur de uppfattar lärarnas gensvar på sitt loggboksskrivande. Svaren på de två 

första frågeställningarna kommer även att jämföras för att se vilken grad av samstämmighet 

som finns mellan lärarna och eleverna. I den tredje frågeställningen riktas strålkastarljuset 

främst mot två saker; dels om eleverna använder loggboken för att bearbeta händelser, dels 

om elevernas röster framträder i loggbokstexterna. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Detta inledande kapitel avslutas med att arbetets termer definieras. I kapitlet därpå tas relevant 

forskning och aktuella styrdokument upp. Kapitlet fokuserar både på specifik litteratur om 

loggboksskrivande och på allmän litteratur om att skriva för att lära. Tredje kapitlet beskriver 

och diskuterar arbetets metod. Kapitlet redovisar även vilket material som utgör under-

sökningens empiriska grund. Nästkommande kapitel ägnas åt resultatredovisning. I det femte 

kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till forskningsbakgrunden. Därpå följer arbetets 

avslutning som fokuserar på vidare forskning inom loggboksfältet. 

 

1.4 Definition av termer 

Genomgående i hela arbetet används loggbok, trots att många andra beteckningar såsom jour-

nal, studiejournal och studiedagbok förekommer inom områdets litteratur. Engelskans journal 

book och learning log samt norskans fagskrivebok översätts alla till loggbok.  

 Det är problematiskt att exakt definiera vad som skiljer en loggbok från andra typer av 

skrivböcker i skolan. Arbetets empiriska material utgår från att lärarna uppger att de använder 

sig av loggböcker, utan hänsyn till dess faktiska användning och innehåll. 

 Ytterligare två termer används med en särskild betydelse. Med ordet notering avses det 

som eleverna skriver i loggböckerna vid ett skrivtillfälle (jfr engelskans entry). Idag är det 

sällan som en undervisningsgrupp inom svenskämnet är samma sak som en klass. Därför 

används generellt grupp om de deltagande klasser som lärarna undervisar i. 

 För enkelhetens skull används genomgående han med tillhörande maskulina former som 

synonym för lärare. Hon med tillhörande feminina former har reserverats som ersättare för 
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elev. Undantaget gäller de intervjuade lärare som alla är kvinnor och som har fått behålla sitt 

rätta kön i texten.  
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2 Litteraturgenomgång 

Den litteratur som finns om loggboksskrivande inom svenskämnet på gymnasiet är begränsad. 

Något större är litteraturutbudet som behandlar någon form av loggboksskrivande inom 

skolan. Denna litteratur spänner över alla åldrar och ämnen. Därtill flödar det av litteratur som 

behandlar hur skrivandet kan ses och nyttjas som ett redskap för lärande. Här har jag valt att 

ta med alla tre typer av litteratur. Även om en del litteratur främst gäller andra ämnen finns 

det mycket som talar för att användningsområden och förfaringssätt med mera går att tillämpa 

vid loggboksskrivande generellt. Tesen att loggboksskrivande har gemensamma drag oavsett 

ålder stöds av den amerikanske loggboksförkämpen Staton (1987:49).  

 Först presenteras den internationella litteraturen om loggboksskrivande. Därefter 

kommer de svenska författarna, innan litteraturgenomgången avslutas med referat av aktuella 

styrdokument. Litteraturen presenteras författarvis. 

 

2.1 Internationell litteratur 

Toby Fulwilers antologi The Journal Book (1987) innehåller framförallt ögonvittnes-

skildringar från lärare, som har använt sig av loggboken i en eller annan form. T. Fulwiler 

(1987:3) gör en resumé över de omständigheter som flertalet av skribententerna återkommer 

till. Hans sammanfattning visar att ju oftare och ju längre eleven skriver i loggboken, desto 

större är chansen att hon lyckas fånga sina tankar i den. Ur metodsynpunkt menar T. Fulwiler 

(1987:7) att läraren i slutet av terminen ska be eleven gå tillbaka i loggboken och sätta rubrik 

på varje notering, ställa upp en innehållsförteckning samt skriva en avslutande och 

utvärderande slutsats. T. Fulwiler tillägger att läraren alltid ska göra en muntlig aktivitet av 

det som eleverna har skrivit. 

 I sitt eget bidrag argumenterar T. Fulwiler (1987:193–97) för fyra fördelar med 

loggboksskrivande. Det första är att loggboksskrivandet, till skillnad från andra starkt styrda 

skolgenrer, är en typ av skrivande som är uppnåeligt för väldigt många elever. En annan för-

del är att läraren kan använda informationen han får om eleverna via loggboken till att 

utforma mer individualiserade uppgifter. T. Fulwiler tycker att det är mycket viktigt att elever 

ges möjlighet att skriva fritt inför en diskussion eftersom det ger dem möjlighet att samla 

tankarna och inta en mer solid position i diskussionen. Den sista fördelen är möjligheten att gå 
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tillbaka och läsa om sina egna erfarenheter, att göra en nostalgisk tidsresa tillbaka till tiden för 

loggbokens tillkommande. 

 Vad gäller lärarens förhållningssätt framhåller T. Fulwiler (1987:6–7) att språk-

riktigheten inte ska rättas eftersom träning och tid kommer att eliminera felen. Läraren bör 

inte heller betygsätta loggböckerna då det hämmar elevernas risktagande. Å andra sidan lutar 

han åt att loggboken bör kunna ge ett plus i kanten. När läraren skriver respons är det viktigt 

att elevernas idéer inte kritiseras. Det läraren ska göra enligt T. Fulwiler är att ge positiv och 

personlig respons, komma med förslag samt ställa frågor. Apropå svarsfrekvensen säger T. 

Fulwiler att den lärare som skriver respons efter varje elevnotering kommer att bränna ut sig. 

 Ett spännande inslag i antologin är att Toby Fulwilers dotter Megan ger ett elev-

perspektiv på loggboksskrivande. Undervisningen i Megans klass har alltid innehållit logg-

boksskrivande och nu, i tionde årskursen, summerar hon vinsterna.  Det som Megan Fulwiler 

(1987:198) ser som loggboksskrivandets högvinst är, att vid en omläsning, så inser hon att 

problem alltid går att lösa och att problemen ofta är mindre problematiska än vad de först 

verkar. Vidare säger M. Fulwiler att loggboken hjälper henna att minnas det förflutna. Logg-

boken, berättar hon (Fulwiler, M. 1987:200), har blivit alltmer personlig allteftersom hon har 

blivit mer bekväm med att skriva. Detta märks när M. Fulwiler (1987:198) räknar upp logg-

bokens användningsområden: 

 

But gradually my journal developed into a private place where I could write to myself. It became 

an extension of my mind. It was somewhere I could work out my feelings, ask questions, find 

answers and write down and organize all my floating thoughts.   

 

Citatet indikerar att loggboksskrivande tar lång tid att komma in i, men visar på spännvidden i 

en loggboks innehåll. 

 Jana Staton skriver i sitt bidrag ”The power of Responding in Dialogue Journals´” 

utförligt om hur läraren bör utarbeta sin respons till eleverna. I responsarbetet är det, enligt 

Staton (1987:47), viktigt att skilja på ”reply” och ”respond”. Staton menar att vi svarar på 

frågor, men att vi reagerar på människor. Det är således det sistnämnda läraren bör eftersträva, 

när han kommenterar i elevernas loggböcker. Detta sätt att respondera kräver att läraren 

engagerar sitt verkliga jag i responsen. Vidare betonar författaren (Staton 1987:56) att läraren 

i sin respons måste börja med att reagera på det eleven har skrivit, innan nya ämnen tas upp. 

Ett annat tips från Staton är att lärarens respons inte bör innehålla för många frågor då det inte 

ger några svar från eleven. Istället ska läraren sträva efter att göra sitt skrivande intressant för 
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eleven då studier visar att detta gör att elevernas svar blir mer bearbetade. Lärarens åte-

rkoppling till eleven är, enligt Staton (1987:52), avgörande för om eleven ska gå vidare med 

sina tankar och försöka utvidga dessa. Lärargensvaret är det som skapar elevens motivation 

och förser eleven med förebilder för sitt tänkande. 

 Staton (1987:51) menar att loggböcker tar mycket tid för lärarna, men samtidigt kan de 

spara tid för lärarna. Vid genomläsning av loggböckerna är det till exempel möjligt för lärarna 

att planera nästa lektion utifrån vad eleverna visar att de har förstått eller frågar om i logg-

boken. Däremot ska loggböcker inte bedömas enligt Staton (1987:61).  

 En annan av skribenterna i The Journal Book är Peter Stillman. Stillman (1987:78–79) 

säger å ena sidan att en loggbok kan innehålla vad som helst, men han har samtidigt starka 

åsikter om vad den inte kan rymma. Det som den inte kan rymma är dagboksnoteringar om 

vardagliga rutiner. Vad den kan rymma är ”anything at all that seems likely to you at the 

moment” (Stillman 1987:78).  

 Stillman (1987:80–85) är kritisk till att informera eleverna om vad de ska skriva i logg-

boken då dylika instruktioner mest genererar dagboksnoteringar. Istället argumenterar 

Stillman för att läraren ska ha en dialog med eleverna om loggbokens potentiella funktioner. 

Som exempel på funktioner nämner Stillman små händelser som får oss att tänka i över-

gripande strukturer, men även att eleverna kan prata med sig själva i skriftlig form. En tredje 

funktion Stillman berör är att man kan skriva löften i loggboken vilka då blir svårare att 

ignorera. Stillman betonar loggbokens historiska funktion och att den är en perfekt gåva till 

kommande generationer. Ytterligare en funktion som Stillman omtalar är att loggboken är 

perfekt för att skriva ned vad man har lärt sig under den senaste lektionen.  

 Stillman (1987:84) anser att en loggbok inte ska betygsättas då den är till för 

kommunikation mellan läraren och eleven samt för elevens kommunicerande med sig själv. 

Stavning och disposition, säger Stillman (1987:79), är oväsentligt i loggboken. Det viktiga är 

att man får ned tankarna. Stillmans (1987:78) starkaste argument för loggboksskrivande är att 

människan då kommer som närmast att fånga sitt medvetandes många gånger märkliga 

språng.  

 Pat D´Arcy (1987) är kritisk mot lärares traditionella syn på skrivande. Hon har erfarit 

att många lärare tittar på ordens yta istället för att leta efter den mening som finns bakom 

orden. Loggboksskrivande anser hon är ett sätt att komma bort från detta. Loggboken kan 

användas (D´Arcy 1987:42) till att tänka på papper, ställa frågor och eleverna prestigelöst 

berätta för läraren när det är något som de inte har förstått. En effekt av loggboksskrivande 

som D´Arcy (1987:42) noterar är att loggboksskrivande ger alla elever en röst i deras 
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skrivande. En annan fördel som D´Arcy (1987:44) har funnit är att loggboken skänker 

eleverna självförtroende som lärande. D´Arcy (1987:45) citerar ett par elever som har gett sin 

syn på loggbokens positiva sidor. Den ena lyfter särskilt fram möjligheten att kunna ställa 

frågor utan att behöva utstå kamraters eventuella gliringar. Dessutom menar eleven att hon 

enklare kan ta till sig de svar hon får på dessa frågor, än om hon letar reda på svaret i en läro-

bok. Den andra eleven berättar att hon kan använda loggboken för att se hur hon har tänkt och 

var det blev fel. Men för att uppnå dessa positiva effekter måste läraren i sin respons, enligt 

D´Arcy (1987:44), fokusera på känslor, frågor och tveksamheter, inte form och disposition. 

Däremot ska läraren inte begränsa tiden eleverna disponerar till loggboksskrivandet. 

 Marte Engdal Halse (1993) berättar i forskningsrapporten Loggen, novellen og jentene 

om sina lärariakttagelser från loggboksskrivande. Samma fokus har hon i sin artikel ”Et 

fristed for tanken” (Halse 1987) publicerad i Norskläraren.  Där citerar hon en elev, som på 

frågan om vad en loggbok är svarade ”ei bok der du skriver hvor du har vaert, hvor du er og 

hvor du er på vei” (Halse 1987:35). 

 Engdal Halse (1993:10) utgår från Bakhtin och menar att loggbokens viktigaste 

funktion är något som närmast kan kallas ”den dubbla dialogiciteten”. I loggboken möts 

elevens egna, inifrån kommande stämmor med andra stämmor i deras närhet. De andra 

stämmorna kan vara såväl andra människor som andra texter som eleverna påverkas av. Halse 

(1987:35, 37) skriver att loggboken som en sådan kommunikationskanal skapar oanade 

möjligheter vilket hon exemplifierar med en elevs skrivande utifrån en roman. Författaren 

anser att hon i elevens noteringar kan se en utveckling av resonemangen från det personliga, 

nära jaget, till en mer allmängiltig nivå. Eleven skriver också till Marte att hon tack vare 

loggboksskrivandet har lärt känna sig själv bättre och hon är inte längre rädd för att skriva ned 

sina tankar. Halse menar att elevens språk har utvecklats, framförallt är det personligare och 

mer levande. Även läraren har enligt Halse (1987:35) nytta av loggboken då eleverna ofta ger 

återkoppling på undervisningen vilket gör det möjligt för läraren att justera undervisnings-

takten. 

 Halse (1987:35) nämner att loggboksskrivandet står fritt från de skrivregler och skriv-

normer som annars reglerar det mesta utav skrivandet i skolan. Därmed kan eleverna utforska 

tankar, idéer och innehåll utan att känna skräck för den fruktade rödpennan. En annan positiv 

effekt av loggboksskrivande är att de normalt tysta eleverna kommer till tals. Ett av de 

användningsområden Halse tar upp är att loggboksskrivande kan vara ett stöd inför muntliga 

aktiviteter.  
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 Engdal Halse (1993:4–5) berättar att eleverna, som ansvarade för att ha med sig logg-

böckerna till lektionerna, fick loggboksskriva under cirka fem minuter på varje lektion och 

emellanåt förekom flera sådana korta skrivpass på samma lektion. Halse (1987:36) var noga 

med att loggboken inte fick bli för personlig. Det allra mest personliga hör istället hemma i en 

dagbok. När hon (Engdal Halse 1993:4–5) frågade eleverna på den allra sista modersmåls-

lektionen vad de skulle minnas som positivt från norskundervisningen, svarade de flesta 

eleverna, loggboksskrivandet. Eleverna motiverade detta med att de i loggboken kunde prova 

och vara mer spontana. Engdal Halses slutsats (1993:10) är att loggboken har varit ett stöd för 

utforskning, reflektioner och erkännanden.  

 Olga Dysthe har intresserat sig mycket för loggboksskrivande. Här refereras till en 

artikel av henne i Norskläraren (1991), till boken Ord på nye spor (1999) samt till Det fler-

stämmiga klassrummet (1996) som bygger på hennes avhandling.  

 Dysthe (1991) skärskådar skillnaden mellan presentationsspråk och tankespråk. I 

artikeln ”Språk og Laering, tenkespråk og presenatasjonsspråk” diskuterar hon utifrån ett 

material som huvudsakligen består av muntliga samtal skillnaden mellan just tankespråk och 

presentationsspråk. Dysthe (1991:23) säger att ”Tenkespråket inviterer til å tenke vidare, 

presentasjons-språket til å akseptere eller å opponere. Begge deler kan fremme laering, men 

på ulik vis.” Dysthe framför alltså att båda språktyperna har en plats inom skolan, men att 

deras lärandepotential ser olika ut. I Ord på nye spor betonar hon (Dysthe 1999:278) att 

tankeskrivande bidrar till att eleverna kan strukturera det nya kunskapsstoffet med det de 

kände till sedan tidigare. Tankeskrivandet kan, enligt Dysthe, fungera som en grund till 

presentationsskrivandet.  

 Dysthe (1991:20) karakteriserar tankespråket som ett utforskande, upptäckande och 

prövande språk. Det har fokus på skribenten som skriver till sig själv medan läraren är en nära 

samarbetspartner. Vidare kan tankespråket vara personligt och ofullständigt och formalia 

saknar betydelse. Målet är att skribenten ska förklara för sig själv och processen är det 

viktigaste.  

 Dysthe (1991:20) anger fyra förutsättningar för att tankespråket ska leda till lärande. De 

två första är att eleverna ska känna trygghet och känna till målet. De sista två är att eleverna 

ska se vitsen med aktiviteten och att de kan reflektera över sin egen lärprocess. 

 Dysthes (1991:25) läsning av elevers loggböcker visar på att eleverna genom att skriva 

loggböcker och få respons lärde sig att deras tankar togs på allvar, men även att de tog sig 

själva på större allvar. Dysthes slutsats är att det viktiga är att eleverna själva ser vilken vinst 
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de har av att kunna både tanke- och presentationsspråk och att de utvecklar förmågan att välja 

språktyp efter situation. 

 Dysthe (1999:293) poängterar att loggboken kan användas när som helst under en 

lektion. Exempelvis kan läraren avbryta en genomgång om eleverna verkar mindre mottagliga 

för att be dem formulera vad det är som de inte förstår. 

 För Dysthes del (1999:106) kan en loggbok rymma många olika sorters texter. Hon 

nämner exempelvis reflektion över det egna lärandet, diskussionsreferat och reaktioner på 

olika kulturyttringar. Elever kan även skriva om konflikter i klassen (Dysthe 1999:294). Bara 

detta att skriva kan ha positiva effekter då eleverna ofta presenterar lösningar på problemen i 

sina loggboksnoteringar.  

 Genom loggarna (Dysthe 1999:242–243) får läraren tillgång till elevperspektivet. Där-

med vet läraren vad som fungerar respektive inte fungerar för olika elever. Om läraren bortser 

från att rätta, menar Dysthe (1991:24), kan han bidra till elevernas språkliga flyt. Det ger 

läraren en möjlighet att koncentrera sig på elevtexternas innehåll och visa eleverna att han tar 

deras tankar och fungeringar på allvar. Vidare instämmer Dysthe (1996:211) med T. Fulwiler 

(1987:193–197) att i loggboken kan alla elever skriva, oavsett vilken nivå deras skrivande 

håller. Men samtidigt finns det tre faktorer som är viktiga för att skrivandet ska leda till 

lärande (Dysthe 1996:217). För det första lärarens utbildning. För det andra lärarens syfte. För 

det tredje klassens förförståelse och nivå. 

 Dysthe är i sina texter vacklande i frågan om huruvida tankeskrivande i loggböcker bör 

bedömas. Hon säger i Ord på nya spor (Dysthe 1999:282–283) att tankeskrivande aldrig ska 

bedömas. Detta motiverar hon med att en bedömning gör att eleverna inte tar några risker utan 

håller sig inom det som de vet är rätt samtidigt som de försöker dölja vad de inte kan. Men i 

artikeln i Norskläraren tar Dysthe (1991:24) upp portfoliometoden vid utvärdering och 

betygssättning. Hon propagerar för att tankeskrivningar, som eleven själv har valt ut, 

inkluderas i bedömningen, då det sänder signaler till eleverna om att den skrivtypen är viktig. 

Det leder även till att eleverna får begrunda vad som är vitsen med dylikt skrivande. I Det 

flerstämmiga klassrummet är Dysthe (1996:234) på det klara med att det är en stor vinst om 

läraren inte bedömer elevernas informella skrivande. De ges då en möjlighet till att riskfritt 

öva sig i skrivande på en högre, mer akademisk nivå. Men läraren behöver även i sin åter-

koppling sluta att tänka i former av rätt och fel och istället koncentrera sig på att koppla till-

baka till elevernas tankar och idéer. 

 Dysthe (1996:102–106)  analyserade en klassuppsättning loggböcker och kunde 

konstatera fem funktioner. I likhet med många andra författare som har behandlats här såg 
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hon att eleverna använde loggboken till att ställa frågor till läraren. Hon menar vidare att hon 

kunde urskilja hur eleverna i loggböckerna identifierade sig med andra, d.v.s. satte sig in i 

andra människors situation. Sammankoppling är Dysthes tredje funktion. Den innebär att 

eleverna i loggböckerna kan koppla ihop det nya lärostoffet med sådant de visste sedan 

tidigare. De kan även visa på paralleller mellan sina egna erfarenheter och det studerade 

ämnet. Dysthes fjärde funktion är generalisering, att eleverna i loggböckerna visade prov på 

förmåga att dra egna, självständiga slutsatser utifrån lärostoffet. Den sista funktionen handlar 

om reflektion. Enligt Dysthe använde eleverna loggböckerna till att skriva in sig själva i för-

hållande till kunskaperna. 

 Dysthe (1996:113–115, 120, 136, 1999:282) visar hur loggboksskrivande kan integreras 

vidare i undervisningen och särskilt hur skrivandet kan kombineras med uppläsning och 

publicering i klassrummet. Ett exempel är att läraren frågar eleverna om vad de har skrivit och 

sedan genom uppföljning och öppna frågor ber dem utveckla sina resonemang. Läraren kan 

även presentera utdrag ur loggböcker anonymt, för att på så sätt visa eleverna att deras åsikter 

duger. Detta sätt att arbeta, hade enligt Dysthe, klara positiva effekter på annars tysta elever. 

Att låta eleverna utgå från vad de har skrivit, menar Dysthe, bidrar till att elever som normalt 

är tysta, kommer till tals. Detta ökar antalet aktiva stämmor i klassrummet, men perspektiven 

och åsikterna blir också mer nyanserade ju fler som får möjlighet att delta.  

 Dysthe (1996:210) stannade i sitt forskningsarbete i en klass under två år. Under denna 

tid fick hon uppleva tre positiva förändringar vilka hon bland andra tillskriver loggboks-

skrivandet. De positiva förändringarna var att eleverna ändrade jaguppfattning, blev mer 

motiverade och utvecklade sina skrivfärdigheter. Orsakerna förklarar Dysthe (1996:210) så 

här: ”Förändringarna hängde samman med den trygga skrivmiljö som loggböckerna utgjorde i 

kombination med förväntningarna och den positiva återkopplingen från lärarnas sida”.  

 Päivi Tynjälä (2001) utgår från en konstruktivistisk och socio-kulturell kunskapssyn i 

sitt arbete om att skriva för att lära. Författaren (Tynjälä 2001:37, 39) kopplar bland annat 

ihop skrivande och läsande med att behärska ett ämnesområde. Detta leder fram till hennes 

slutsats att yrkeselever har mycket att vinna på att skriva om sin professionella kompetens då 

detta utvecklar den professionella kompetensen ytterligare. Detta kan i sin tur kopplas ihop 

med, att det som främst kännetecknar morgondagens arbetsmarknad, är att alla som befinner 

sig på den, måste vara inbegripna i ett livslångt lärande.  

 Tynjälä (2001:38) är kritisk mot att elever i alltför stor utsträckning använder skrivandet 

för att reproducera och rabbla upp kunskaper i redovisningssyfte. Som kontrast visar hon på 

hur yrkesverksamma i sitt skrivande producerar och omvandlar kunskap. Tynjälä (2001:55) 
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menar att ett skrivande som fokuserar på kunskapsreproduktion inte är förenligt med den tid 

av informationsrikedom som vi lever i. Eleverna måste i skolan förberedas för att tänka 

kritiskt och kunna reflektera över vilken information som är relevant för dem. 

 I avsnittet om loggböcker pekar Tynjälä (2001:47) ut två huvudsyften med dessa. De är 

verktyget som ska leda till att eleverna tänker reflekterat och att eleverna utvecklar sina egna 

idéer. Enligt Tynjälä bidrar loggböckerna både till att synliggöra elevernas tänkande och till 

att utveckla det.  

 Tynjälä (2001:50) refererar till undersökningar som visar att det uppstår positiva 

effekter när läsande, skrivande och diskuterande integreras. Utfallet blir bättre än när dessa 

aktiviteter används var för sig.  

 Tynjälä (2001:52) intresserar sig för ämnesövergripande projektarbeten och vikten av 

att där kunna fokusera på processen, något som hon menar att många elever missar då de 

endast har fokus på att snabbt färdigställa projektrapporten. Därmed försummar de väsentliga 

delar såsom problemformulering och datainsamlande. Därför vill författaren inom projekt-

arbeten se ett skrivande som fokuserar på processen. Ett sådant skrivande skulle bland annat 

innehålla elevernas reflektioner och självutvärderingar. Tynjälä poängterar att detta process-

beskrivande skrivande liksom projektrapporten bör ingå i bedömningen av elevernas 

prestationer.  

 Läraren kan, menar Tynjälä (2001:48), be eleverna att välja ut några av noteringarna ur 

loggboken för bedömning. På så sätt väljer eleven själv vilka noteringar läraren ska få tillgång 

till. 

 

2.2 Svensk litteratur 

I Elevens röst i lärande och fördjupning (2005) och Nya erfarenheter i SO-undervisningen 

(1995) skriver Carin Jörgel-Löfström exempelrikt och praktiknära om sina egna erfarenheter 

av att som lärare använda loggböcker i undervisningen. Hennes utgångspunkt är att en 

konstruktivistisk kunskapssyn kräver att eleverna ges möjlighet att utifrån tidigare kunskaper 

arbeta in den nya informationen. Jörgel-Löfström (1995:2–3) poängterar kunskapers 

personliga sida och hur loggboken kan användas i detta: ”den lärande försöker hela tiden för-

klara och reda ut det nya för sig själv”.  

 Författaren (Jörgel-Löfström 1995, 2005) återkommer till att elevernas engagemang och 

intresse för ämnet ökar när de får skriva loggbok. Orsaken härtill ser Jörgel-Löfström i att 

eleverna märker att deras tankar tas på allvar när de får respons av läraren. En annan effekt av 
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loggboksskrivande är att elevernas självkänsla stärks. Enligt Jörgel-Löfström (2005:27; 

1995:4–5) leder skrivandet i loggböcker dessutom till att elever reder ut sina tankar och ser 

sammanhang. Jörgel-Löfström skriver vidare att eleverna i loggböckerna kommer åt icke-

medvetna föreställningar. Genom att fästa dessa på papper kan eleven fysiskt se sina tankar 

och föreställningar samt utveckla dessa.   

 En fördel med loggboken som Jörgel-Löfström (2005:15, 59) har noterat är att den utgör 

ett tryggt forum för elevens frågor till läraren. Eleven kan ställa vilka frågor som helst utan att 

riskera att bli gjord till åtlöje av sina kamrater. 

 Jörgel-Löfström (2005:48–56) ägnar särskild uppmärksamhet åt loggboksskrivande vid 

projektarbeten och mer ämnesövergripande arbeten. Fördelen med att här använda loggboken 

är att den samlar upp goda idéer. Men eleverna får också kontroll över arbetsprocessen då de 

kan se både vad de har åstadkommit och vad som återstår att göra. Därtill kan de följa sin 

egen arbetsprocess och se hur de har genomfört något och varför. När arbetet väl är klart kan 

läraren genom jämförelser mellan loggboken och den skriftliga produkten verkligen se om 

eleven har författat rapporten själv. 

 En av Jörgel-Löfströms (1995:126, 136) slutsatser efter flera års arbete med loggboks-

skrivande är att eleverna när de i loggboken begär lärarens hjälp uppvisar en större tendens till 

att ta till sig förklaringarna än om dessa kommer oombedda från läraren. Därmed delar hon 

uppfattning med D´Arcys elev (1987:45). Jörgel-Löfström tycker sig emellertid inte ha belägg 

för att elevernas kunskaper ökar kvantitativt, men väl att elevernas lärande blir mer kvalitativt. 

 Jörgel-Löfström (2005:33–34, 38, 53) presenterar två övergripande nycklar för att få 

loggboksskrivandet att fungera som avsett. Den första dyrken är variation. Läraren måste 

variera hur han sätter igång elevernas skrivande och när han väljer att använda loggboken. 

Men för att låsa upp elevernas motstånd till loggboksskrivande krävs även att läraren för en 

kontinuerlig dialog med eleverna om avsikterna med loggboksskrivandet. 

 Loggboksskrivandet har i Jörgel-Löfströms klasser (2005:34–41) varit relativt hårt styrt 

av läraren. Exempelvis får eleverna kort tid på sig att skriva, normalt max fem minuter. Hon 

ställer även kravet att alla ska skriva, vilket med fördel även kan inbegripa läraren. Eleverna 

får många gånger följa upp det skrivna i loggböckerna med olika muntliga aktiviteter. Det kan 

vara parsamtal, gruppdiskussioner och enskilda samtal med läraren. 

 Jörgel-Löfström (2005:34, 50, 53, 60, 63) ger exempel på hur hon arbetar för att få 

eleverna att komma igång med sitt skrivande. Frågor alternativt startmeningar av olika slag 

där det är tänkt att eleven ska fylla i resten har varit frekvent förekommande. Exempelvis 
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”Vad har du lärt dig på den här lektionen” (S. 34), ”Hur tänker du skaffa material” (S. 50), 

”Jag kom att tänka på…” (S. 60), ”Jag visste inte…” (S. 60).  

 Jörgel-Löfström (1995:12) visar en bredd i vilka typer av texter som kan rymmas i logg-

boken. Hennes elever skriver exempelvis sina personliga reaktioner på studie- eller teater-

besök i sina loggböcker. Men loggboken kan också vara en del av skrivprocessen. Elevernas 

första tankar och utkast till en text kan hämtas från loggboken (Jörgel-Löfström 1995:112–

113). En tredje texttyp som figurerar i loggböckerna är att eleverna på lärarens uppmaning får 

skriva om sin förförståelse av ett ämne (Jörgel-Löfström 1995:64). 

 Jörgel-Löfström (1995:14–15) uppmuntrar till att använda loggboken vid olika tillfällen 

under en lektion. Det kan vara i början, i slutet eller mitt i för att låta eleverna formulera sina 

frågor om det aktuella kunskapsstoffet. Om många elever skriver om samma sak bör detta tas 

upp till diskussion i helklass. 

 Författaren (Jörgel-Löfström 2005:32) behandlar ansvaret för loggböckerna. Hon vill att 

eleverna själva ska ta hand om sina loggböcker. I de klasser där detta fungerar sämre föreslår 

hon att loggböckerna förvaras i klassrummet så att de alltid är tillgängliga. 

 Jörgel-Löfström (2005:17, 37) säger att om elever eller föräldrar trycker på för att 

läraren ska rätta loggböckerna språkligt gäller det att läraren har tålamod och håller fast vid att 

språkliga fel inte ska markeras i loggböckerna. Att rätta språkfel innebär en risk att eleverna 

känner sig misslyckade. Eleverna ska dessutom koncentrera sig fullt ut på ämnet och inte 

lägga vikt vid den språkliga formen, anser Jörgel-Löfström. 

 Läraren ska däremot kommentera.  Men Jörgel-Löfström (1995:12–13) understryker att 

det rör sig om ett tankeutbyte. Lärarkommentarerna, säger Jörgel-Löfström (2005:35), ”måste 

präglas av välvilja, respekt och intresse”. Hon menar att kortare kommentarer som ”bra” eller 

”intressant” kan räcka om de tydligt anknyter till något specifikt i elevtexten. Vidare påpekar 

Jörgel-Löfström (1995:12–13) att negativa kommentarer ska undvikas; istället ska läraren 

använda frågor.  

 Kommenterandet kan vara slitsamt, men enligt Jörgel-Löfström (2005:27, 30) vinner 

läraren mycket på loggböckerna. Han får återkoppling på sin undervisning och information 

om vad varje elev behöver hjälp med. Det ständigt fortgående samtalet med läraren som förs i 

loggboken, menar Jörgel-Löfström (1995:132), är ett viktigt stöd för eleverna, särskilt när de 

arbetar med större uppgifter. 

 Jörgel-Löfström (1995:13, 1995:128) är bestämd över att läraren inte ska bedöma 

elevernas loggböcker. Hon motiverar sitt ställningstagande med att det kan vara hämmande 
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med bedömning när eleverna är mitt uppe i processen att ta till sig kunskaper. Vidare poäng-

terar författaren (Jörgel-Löfström 1995:6) att det inte kan bli rätt i elevers loggböcker.  

 Ingegärd Sandström Madsén (1996:5) för i Skriva för att lära fram att skrivande skapar 

medvetenhet hos den som låter pennan arbeta. Skriftspråket ställer nämligen krav på tydlighet 

och precision. Författaren (Sandström Madsén 1996:15) har funnit att associationer och 

analyser lättare låter sig göras om man fäster tankarna i skrift. En annan fördel Sandström 

Madsén (1996:5) har upplevt med skrivande är att läraren inför ett arbete kan klargöra 

elevernas förförståelse. Men även efteråt bör eleverna skriva (Sandström Madsén 1996:6, 8). 

Detta ger eleverna möjlighet att skriva ned sina tankar och reaktioner på undervisningsstoffet 

med egna ord. Läraren måste dock vara beredd på att det tar tid för eleverna att lära sig att 

skriva ned sina tankar. Sandström Madsén (1996:13) menar att all typ av skriva för att lära 

handlar om att skriva kort och ofta.  

 Sandström Madsén (1996:17–18) skriver detaljerat om de flesta aspekterna av 

loggboksskrivande. Hon hävdar att loggboken är ett bra verktyg för den lärare som vill 

etablera en skriftlig kommunikation med varje enskild elev. I denna kommunikation ges 

eleven möjlighet att ta upp sådant som hon vill att andra elever inte ska känna till. Därutöver 

kan loggboken även innehålla elevens syn på klimatet i gruppen.  

 Författaren (Sandström Madsén 1996:18–19) lyfter fram flera elevvinster, varav 

utvecklad metakognitiv förmåga samt insikt i vad skrivförmåga innebär är två. Den förra 

innebär att eleverna tänker vidare över sina inlärningsstrategier. Den senare innebär att logg-

bokens kommunikativa sida kan uppmärksamma elever på att skrivande handlar om att kunna 

meddela sig med någon annan.  

 Sandström Madsén (1996:18–19) tycker att loggboken skapar möjlighet till elev-

inflytande eftersom eleverna kontinuerligt kan utvärdera undervisningen i densamma. Läraren 

får dessutom via loggböckerna hela tiden information om hur varje enskild elev ligger till i sitt 

lärande.  

 Sandström Madsen (1996:18–19) föreslår att eleverna läser upp för varandra vad de har 

skrivit i loggboken under förutsättning att det alltid finns en möjlighet för eleverna att avstå 

från uttala sig. 

 Läraren bör enligt Sandström Madsén (1996:18–19) i början skriva kommentarer efter 

varje elevnotering men på sikt sträva efter att eleverna blir mer självständiga. Sandström 

Madsén (1996:6, 8) tycker att läraren varken ska rätta eller bedöma elevernas loggböcker. 

 Maj Björk (1995) gör i ”Att lära genom att skriva” skillnad mellan aktiva och icke-

aktiva lärandeaktiviteter. Till de förra räknar hon bland annat skrivande. Björks åsikt 
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(1995:58) är  att elever måste få fler möjligheter till att vara aktiva skribenter i skolan och att 

skolskrivandet inte får handla om mekanisk avskrivning. Björk presenterar skrivande i logg-

böcker som ett sätt att komma bort från mekanisk avskrivning.   

 Björk (1995:62–65) nämner flera fördelar med det informella loggboksskrivandet. Först 

säger Björk, precis som Jörgel-Löfström (1995:64) och Sandström Madsén (1996:5), att 

elevernas förförståelse för ett ämne kan synliggörs för läraren. Det gör det i sin tur enklare för 

läraren att planera undervisningen. Fördelarna med att låta eleverna nedteckna sin för-

förståelse framför att diskutera är att elevens tankar synliggörs samtidigt som skrivandet i sig 

skapar nya tankar. En annan fördel med loggboken är att dess informella texter är ett starkt 

stöd i diskussioner, särskilt för talängsliga elever.  

 Björk (1995:60) tar avstånd från tanken att det i loggböckerna ska finnas krav på 

språklig korrekthet. Hennes motivering är att eleverna i loggböckerna främst skriver med sig 

själva som mottagare. Men lärarens kommentarer är ändå viktiga, påpekar Björk (1995:65). 

Författarens mål med responsskrivandet är att få igång en personlig dialog med varje enskild 

elev.  

 Det är även lärarens uppgift att initiera loggboksskrivandet. Precis som Jörgel-Löfström 

(2005:34, 50, 53, 60, 63) brukar Björk (1995:66) använda sig av olika fraser för att få 

eleverna att komma igång med loggboksskrivandet. 

 Hans Johansson (1993) utgår i sin publikation Elever skriver och lär från sina erfaren-

heter av att använda loggboken i ett skrivprocessperspektiv. Författaren säger (Johansson 

1993:5) att eleverna känner sig betydelsefulla om läraren tar med deras tidigare erfarenheter 

eller använder sig av deras frågor i undervisningen. Dessa kan naturligtvis framföras i logg-

boken.  

 En annan fördel som Johansson (1993:7–8, 14) har upplevt är att loggböcker ger läraren 

återkoppling på hur lektionen har fungerat. Eleverna kan dessutom komma med förslag på 

vad de vill diskutera nästa gång. En annan motivering till att använda loggboken är att 

eleverna bör formulera sina kunskaper med sina egna ord. Johansson avslutar sin uppräkning 

av fördelarna med att konstatera att tanken utvecklas medan man skriver.  

 Johansson (1993:21, 45) avråder lärare från att rätta loggböckerna språkligt. Att inte 

behöva få tillbaka en loggbok full av markeringar är något som särskilt de mindre säkra 

stavarna uppskattar. Läraren ska i sin respons istället (Johansson 1993:23) inrikta sig på 

elevens tankar. Dessa lärarkommentarer bör enligt Johansson vara korta och helt fria från 

värderingar. Även frågor kan läraren med fördel ställa. Däremot bör intetsägande ”bra” und-

vikas, manar Johansson. Vidare säger Johansson (1993:130) i Dysthes anda, att läraren kan ta 
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ut exempel på elevnoteringar och presentera dessa för klassen. Det höjer enligt honom 

klassens generella nivå när eleverna ser vad kamraterna har åstadkommit.  

 Rent praktiskt tycker Johansson (1993:22–23) att det är bäst att läraren förvarar logg-

böckerna och att han skriver samtidigt med eleverna. Läraren behöver dock inte skriva logg-

bok utan kan likväl fästa en lektionsplanering på papper, föreslår Johansson. Vad gäller tids-

åtgång och igångsättningsmetoder följer Johansson samma linjer som Jörgel-Löfström 

(2005:34-41;  50, 53, 60, 63) då han säger att elevernas skrivande ska vara tidsbegränsat och 

utgå från någon fråga som läraren ställer.  

 Även om Johansson (1993:25, 78) upplever att en del elever är lite osäkra i början är 

han förvissad om att de i slutändan blir positiva till loggboksskrivande eftersom loggboken 

innebär att de får tänka själva. En annan fördel är att eleverna i det mer fria loggboks-

skrivandet är villiga att ta fler risker.  

 Madeleine Sahlin (2007) har författat en Loggbokens Idéguide i vilken hon uppslagsrikt 

ger exempel på användningsområden för loggböcker. Hon anser att loggboken främst hjälper 

till att synliggöra lärprocesser (Sahlin 2007:2). Sahlin (2007:3–5) understryker att loggboken 

bidrar till elevinflytande, vilket är viktigt då inflytande leder till att varje elev  känner 

meningsfullhet. 

 Det vanligaste användningsområdet har författaren (Sahlin 2007:3) funnit vara att 

eleverna utvärderar sig själva och undervisningen. Ett annat användningsområde som Sahlin 

(2007:34) har funnit är att eleverna vid mer intensiva klassrådsdiskussioner med fördel kan 

avsluta den muntliga diskussionen genom att skriva i loggboken. På så sätt blir det inte några 

få starka som dominerar diskussionen utan alla får komma till tals. 

 Sahlin (2007:32–33) upplever loggboken som en konfliktlösare av rang. Dess potential 

ligger i att de båda trätande sidorna kan skriva ned sin uppfattning om vad som har hänt. 

Sedan kan de byta och läsa varandras redogörelser. Därpå byter de tillbaka och skriver utifrån 

vad de har läst sina reaktioner i den egna loggboken. Eventuellt kan detta följas upp med ett 

kortare samtal med läraren. En fördel med metoden som Sahlin nämner är att konflikten på 

detta sätt kan begränsas till de inblandade eleverna och inte behöver påverka undervisningen 

för de övriga. 

 Sahlin ser fördelar med att använda loggboken i mer självständiga temaarbeten. En av 

dessa är att eleverna när de beskriver arbetsgången kan ”synliggöra vilka redskap och källor 

de använder för att komma vidare” (Sahlin 2007:38).  Eleverna bör även skriva i loggboken 

inför ett arbetsområde för att läraren i sin undervisning ska kunna utgå från deras förförståelse 

(2007:37).  
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 Omnämnandet av olika användningsområden har ett syfte, ty det viktigaste för att 

loggboksskrivandet ska bära frukt är, enligt Sahlin (2007), att läraren varierar användningen. 

 Om loggbokens syfte säger författaren att ”loggboksskrivande handlar mycket om ett 

redskap till att förstå sitt eget lärande och sin egen utveckling som individ” (Sahlin 2007:5). 

Sahlin (2007:47) tar även upp att loggboken är någonting att återvända till under livet för att 

minnas. 

 Sahlin berättar även om positiva konsekvenser för lärarna. Sahlin (2007:36) ser logg-

boken som ett stöd vid bedömning och måluppfyllelse men utvecklar inte resonemanget 

närmare.  En lärare (Sahlin 2007:42) tycker att hon har fått bättre kontakt med eleverna  sedan 

hon började med loggboksskrivande. Läraren skriver kommentarer en gång i veckan till 

eleverna om hur hon har uppfattat dem.  

 Endast en svensk undersökning där utomstående, d.v.s. inte den undervisande läraren, 

läser och analyserar elevers loggböcker, har påträffats. Det handlar om en C-uppsats från 

Luleå Tekniska Universitet. Marita Forsgren och Kristina Henriksson (2007) konstaterar i 

Loggbok som inre samtal att loggboken är ett verktyg för elevernas reflektion. Samtidigt tyder 

deras resultat på att många av eleverna fastnar på en lägre nivå av reflektion. Författarnas 

slutsats är att dialog och återkoppling är viktiga faktorer för att eleverna ska klara av att ut-

veckla sitt reflekterande skrivande. 

 

2.3 Styrdokument 

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) reglerar verksamheten i gymnasie-

skolan (Lärarnas Riksförbund 2005). Lpf 94 säger att alla elever har rätt till inflytande över 

undervisningen och att eleverna ska ges möjlighet till utvärdering, såväl av sin egen 

kompetens som av själva undervisningen. Undervisningen ska innehålla elevernas personliga 

ställningstaganden i förhållande till kunskaperna och läroplanen betonar vikten av att eleverna 

ges möjlighet till reflektion och metareflektion. Det sistnämnda innebär att eleverna ska 

besitta insikt om sitt eget lärande och om hur det kan utvecklas.  

 Skolan, säger Lpf 94, ska använda sig av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Därtill ska skolan se till att eleverna får självförtroende. De elever som är tysta ska läraren 

lägga ned extra energi på att få muntligt delaktiga. Skolan ska därtill vara flexibel och anpassa 

sig efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. 
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 Läroplanen är tydlig på att kunskapsinhämtande är skolans huvudsakliga uppgift. 

Skolan ska exempelvis utveckla elevernas förmåga till att tänka kritiskt och ge dem kött på 

benen för ett livslångt lärande.  

 Läroplanen uttalar sig om bedömning och säger där att ”läraren skall vid 

betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper /…/ (Lärarnas 

Riksförbund 2005:55).  

 Kursplanen för Svenska A (Skolverket 2008, www3.skolverket.se) anger att eleven när 

kursen är färdig ska ”kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 

lärande”. Därtill ska eleven ha kompetensen att kunna värdera och granska information från 

olika källor.  

 Kursplanen för Svenska B (Skolverket 2008, www3.skolverket.se) betonar även den 

förmågan att använda skrivandet som ett läranderedskap men utvecklar formuleringen från A-

kursen; nu gäller det för eleverna att kunna använda skrivandet som ett läranderedskap under 

stora delar av livet. De två lägre betygsstegen ställer båda krav på att eleverna ska kunna 

reflektera. 
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3 Metod och material 
Bilden av loggboken inom svenskämnet målas med hjälp av tre färger; en är lärarintervjuer, 

en är elevenkäter och en är en kvalitativ analys av elevers loggböcker. Detta empiriska 

material diskuteras längre fram mot det som framkom i litteraturkapitlet. Närmast följer en 

beskrivning av arbetets metod och genomförande. 

 

3.1 Att kombinera metoder 

Den valda metoden är både kvalitativ och kvantitativ. Men om man ska säga att 

”metodgungbrädan” vippar över åt något håll så är det åt det kvalitativa. Två av inslagen är 

kvalitativa medan ett är utpräglat kvantitativt.  

 Denscombe (2000:203–207) ser skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod 

främst som en skillnad i vad man gör med sina data. Kvantitativ metod handlar om att 

presentera data i siffror och att analysera medan forskaren anses vara neutral. Den kvalitativa 

metoden handlar om att omvandla data till ord och att ge en beskrivning av någonting där 

forskaren är ett aktivt tolkande subjekt. 

 Widerberg (2002:180) säger att dessa två metoder med fördel kan kompletteras och får 

medhåll av Befring (1994:77). De menar att kombinationen gör att de olika resultaten kan 

speglas i varandra, men även att de olika resultaten kan kontrasteras för att på så sätt berika 

varandra och därmed synliggöra eventuella likheter och skillnader. Denscombe (2000:102-

104) för ett liknande resonemang under rubriken ”Metodtriangulering” där han uppmuntrar 

användandet av flera metoder. Han konstaterar att alla metoder har sina svaga och starka 

sidor. Vidare säger han att: 

 
Olika metoder kan användas för att samla in data om en och samma sak. Varje metod kan ge saken 
en särskild vinkling, ett särskilt perspektiv, och dessa perspektiv kan forskaren utnyttja som ett 
redskap för att jämföra och kontrastera. (Denscombe 2000:102).  

 
Användandet av flera olika metoder gör också att forskaren kan jämföra och kontrollera de 

resultat som framkommer med de olika metoderna, fortsätter Denscombe (2000:103). Det 

ökar således arbetets validitet.  
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3.2 Metodmotivering 

Det nya med föreliggande undersökning torde vara forskningsdesignens originalitet då tretalet 

lärarintervjuer, elevenkäter samt loggboksanalys såvitt är känt icke har använts tidigare om 

loggboksskrivande. Vitsen med att kombinera metoder på detta sätt är de vinster som togs upp 

under föregående rubrik (Denscombe 2000:103, Widerberg 2002:180, Befring 1994:77). 

 Att lärarna intervjuas beror på att här är det deras professionella motivering till att 

arbeta med loggböcker som är intressant, vilket är en aspekt som svårligen låter sig fångas i 

enkäter. Att använda strukturerade enkäter skulle dessutom ge lärarna möjlighet att ange 

motiveringar till loggboksskrivande som de inte tänkt på förrän de dyker upp i enkäten.  

 Att elevperspektivet huvudsakligen är kvantitativt har två skäl. Det ena är att det är 

elevernas uppfattning som grupp som är av intresse i detta arbete. Då är det passande med en 

kvantitativ enkät. Det andra är att det är svårare att jämföra enskilda elevers uppfattningar 

med en lärares. För att kunna göra denna jämförelse är det mest intressant att se hur 

loggboken uppfattas av gruppen som helhet, d.v.s. ge något form av kvitto på undervisningens 

utfall. Kombinationen elevenkäter och lärarintervjuer gör det möjligt att till viss del se om 

lärarens intentioner och riktlinjer för loggboksskrivandet når fram till eleverna.  

 Den tredje delen i arbetet, analysen av elevers loggböcker, gör det dessutom möjligt att 

se om det som lärarna och eleverna uppger i intervjuer respektive enkäter stämmer med 

innehållet i loggböckerna. Läsningen gör det möjligt att såväl granska lärarnas kommentarer 

som att se vad och hur eleverna skriver i loggboken. Sammantaget blir det därmed möjligt att 

teckna en mer perspektivrik bild av loggbokens användande, funktion och utfall i 

svenskämnet. 

 Men metoden är också problematisk. Det är till exempel svårt, för att inte säga omöjligt, 

att dra några långtgående och säkra slutsatser utifrån jämförelser mellan svaren i 

lärarintervjuer och elevenkäter då respektive informantgrupp ges helt olika möjligheter att 

utförligt formulera sig. Det handlar dessutom att uttrycka sig i skrift mot att uttrycka sig 

muntligt. En annan detalj som skiljer är möjligheten till förberedelse då lärarna visste om 

åtminstone några dagar i förväg att de skulle intervjuas och hade chansen att förbereda sig 

medan eleverna fick informationen precis innan enkäten delades ut. Därmed kan elevernas 

svar anses vara aningen mer spontana än lärarnas. Dessa två datatyper kan dock redovisas 

relativt fullständigt genom tabeller och citat vilket dock inte är fallet med loggböckerna. Här 

är det helt och hållet min tolkning av vilka påståenden som ska bockas av vid varje 

skrivtillfälle som är avgörande. Om undersökningen verkligen mäter vad den är tänkt att mäta 
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är oerhört svårt att svara på, men frågorna i intervjuguiden såväl som i elevenkäten kan alltid 

ifrågasättas. Kanske inte så mycket de frågor som står där som de frågor som inte finns med.  

 

3.3 Forskarjaget 

Denscombe (2000:245, 250) säger att det vid kvalitativ forskning är brukligt att lyfta in 

biografiska data om den som står för tolkningen; forskaren är nämligen inte att betrakta som 

neutral (Denscombe 2000:206–207). Därför kan det här vara på plats med en kort presentation 

av mig själv med fokus på min relation till loggböcker. Jag skrev som elev aldrig loggbok (i 

så fall har jag glömt det). När jag påbörjade min första praktikperiod inom lärarutbildningen 

kom jag direkt i kontakt med loggböcker, eftersom det arbetslag jag tillhörde flitigt använde 

dem inom sina ämnesövergripande temaarbeten. Jag har själv som vikarie använt loggbok 

under en dryg termin. Det har varit som en nervkittlande åktur i en berg- och dalbana. Ibland 

har loggboken framstått som ovärderlig men ibland har den framstått som ett meningslöst 

påhäng som eleverna stressar igenom så snabbt som möjligt. Även teoretiskt inom 

lärarutbildningen har jag stött på loggboksskrivande i olika former. Dessa texter har så gott 

som alltid oreserverat framhållit loggboken som ett suveränt hjälpmedel. 

 

3.4 Urval 

Informanterna till enkätundersökningen valdes ut med hjälp av subjektivt urval, vilket 

presenteras av Denscombe (2000:23) som ett urval där informanterna har handplockats. 

Forskaren har ofta redan en viss kännedom om informanterna och vet att de kan ge för 

undersökningen relevanta data. I Befring (1994:43) kallas ett liknande sätt att välja 

informanter för ändamålsurval. Med det avses att de praktiska omständigheterna styr urvalet. 

Den beskrivna urvalsmodellen genomfördes då arbetet ställer specifika krav på att lärarna 

arbetar med loggbok och är beredda att dela med sig av sina erfarenheter i en personlig 

intervju. Därför fick redan etablerad kontakt med lärare som använder loggbok bestämma 

urvalet.  

 Eftersom resultatet av lärarintervjuerna skulle jämföras med elevernas uppfattningar var 

det nödvändigt att genomföra enkäten i lärarnas egna grupper. Fem av de intervjuade lärarnas 

svenskgrupper om sammanlagt 98 elever besvarade enkäten. De representerar tre olika 

gymnasieprogram på två olika kommunala skolor i lika många kommuner. Enkäten 

genomfördes i samtliga fall på någon av elevernas ordinarie lektioner. Tre av de intervjuade 
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lärarna undervisar i minst en av grupperna, dock deltar ingen av lärare fyras grupper i 

enkätundersökningen. 

 Urvalet av vilka elevers loggböcker som ingår i analysen har grundats på tillgången på 

loggböcker i de grupper som besvarade enkäten. Lärare ett avböjde helt att hennes elevers 

loggböcker skulle användas. Lärare tres elever skriver regelbundet i sina loggböcker varför 

det var svårt att få tillgång till dem. Återstår lärare två vars elever nyligen hade lämnat in sina 

loggböcker efter ett tema. Därmed kunde de lånas för en längre period och således ingå i 

undersökningen. Dock var det för många för att alla skulle kunna ingå varför ett slumpmässigt 

urval bland loggböckerna i Q2-gruppen genomfördes. 

 

Tabell 1. Deltagande grupper i förhållande till intervjuade lärare och analyserade 

loggböcker. 

Grupp P1-3 P2-3 P3-3 Q2-2 X1-1 Totalt 
       
Antal enkätsvar 12 27 16 26 17 98 
Loggboksanalys 0 0 0 5 0 5 
 
I tabell 1 presenteras informanterna. De horisontella beteckningarna på raden grupp består av 

tre tecken. Det första är en omskrivning för gymnasieprogram; grupper med samma bokstav 

kommer således från samma program. Andra tecknet anger år på gymnasiet. Siffran efter 

strecket anger vilken av de intervjuade lärarna som undervisar i vilken grupp. 

 

3.5 Genomförande 

De intervjuade lärarna fick inte tillgång till frågorna före intervjun. Avsikten med detta var att 

de skulle svara så spontant som möjligt och inte på förhand ha tänkt ut vad som skulle kunna 

anses vara ”rätt” svar. I och med att flera av lärarna arbetar nära varandra fanns också en risk 

att de skulle börja prata med varandra före intervjuerna och komma fram till gemensamma 

svar. Sett till hela studiens syfte är det inte heller det ultimata svaret som söks utan den 

enskilda lärarens uppfattning om varför loggboken berikar svenskundervisningen. Däremot 

fick lärarna vid frågan om de kunde tänka sig att medverka i undersökningen viss muntlig 

information om undersökningens inriktning såsom att den fokuserar på svenskämnet och 

söker argumenten bakom användandet av loggboken. Enkäten genomfördes i samtliga fall 

som inledning på en lektion. Det tog som mest dryga 15 minuter för eleverna att slutföra 

ifyllandet av enkäterna. 
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 De praktiska omständigheterna fick styra huruvida elevenkäterna eller lärarintervjuerna 

skulle äga rum först i tiden. Det kan naturligtvis ha påverkat utfallet i undersökningen. 

Exempelvis kan lärarna ha ändrat sitt arbete med loggboken efter intervjun för att få mer 

positiva svar i elevenkäterna. Den risken bedömdes dock som ytterst marginell eftersom de 

flesta av eleverna arbetat en längre tid med loggböcker varför en eventuell kursförändring från 

läraren endast skulle utgöra en liten del av elevens samlade intryck av loggboksskrivandet. 

Dessutom rör flera av frågorna i enkäten sådant som läraren inte snabbt kan ändra. Summan 

blev att lärarintervjuerna i samtliga fall ägde rum före elevenkäten. Tidsförloppet mellan 

lärarintervjun och elevenkäten varierade i de olika grupperna mellan en månad och ett par 

timmar. 

 

3.6 Intervjuerna 

Att intervjua är en konst, men Widerberg (2002:93) visar övertygande att det går att göra på 

ett bra sätt. Jag eftersträvade bland annat att följa råden om att arrangera intervjusituationen så 

att den inte blir påträngande för den som ska svara. Författaren rekommenderar vidare att de 

intervjuade ska erbjudas eventuella intervjuutskrifter och sammandrag av intervjun 

(Widerberg 2002:94). Detta var något som togs fasta på och de intervjuade fick ta del av 

sammandragen och sedan komma med eventuella synpunkter.  

 Widerberg (2002:102) tycker att intervjuutskrifter är bra även för intervjuaren. De 

erbjuder nämligen denne en unik chans att lära känna sig själv i denna roll. Det är något som 

mitt arbete med att framställa och läsa intervjuutskrifterna bekräftar. Dock vill jag göra 

tillägget att det kanske är ännu mer lärorikt att lyssna på sig själv. Jag kom exempelvis fram 

till att jag har en tendens till att ställa lätta och okomplicerade frågor på ett krångligt och 

försvårande vis. Dessutom avslutade jag många frågor, särskilt i de första intervjuerna, med 

att lägga till ett ”eller” på slutet.  

 Fokus i lärarintervjuerna låg på lärarens förhållningssätt till elevernas 

loggboksskrivande. Svaren skulle i analysarbetet jämföras med elevernas svar i enkäten. 

Därför var det viktigt att vissa specifika teman avhandlades samtidigt som det var viktigt att 

följa upp lärarens svar för att få varje enskild lärares förståelse av ämnet. Mot den bakgrunden 

valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000:135) skriver att 

typiskt för de semistrukturerade intervjuerna är att de innehåller färdiga frågor som ofta är 

grupperade ämnesvis. Dock är det vanligt att man låter frågeordningen vara underordnad vad 

den intervjuade säger. Just att lyssna till vad den intervjuade säger och be denne att utveckla 
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sina resonemang är enligt Denscombe det som främst karakteriserar den semistrukturerade 

intervjun. 

 Att analysera vad de utfrågade har sagt är ingen enkel sak (Denscombe (2000:157, 244, 

250)  Det går till exempel fråga sig huruvida det som lärarna säger är överdrivet positivt eller 

överdrivet negativt. Det kan också vara svårt för de intervjuade att sätta ord på sina 

erfarenheter. I bearbetningen av intervjuerna har jag därför eftersträvat att främst analysera 

det som lärarna återkommer till flera gånger under intervjun.  

 Till hjälp och stöd under intervjuerna utarbetades en intervjuguide. Denna försågs med 

färdiga frågor för att dessa i stor utsträckning som möjligt skulle vara jämförbara med 

frågorna i enkäten. Dock är det inte säkert att frågorna sedan ställdes med exakt den 

formulering som återfinns i intervjuguiden (se bilaga 1). 

 

3.7 Enkätens utformning 

Enkäten delades i två delar. Den första består av tre öppna frågor, där informanten alltså själv 

formulerar sitt svar. Trost (2007:74–76) är tveksam till öppna svarsalternativ i enkäter då det 

blir svårare att bearbeta. Denscombe (2000:122) säger följande om de positiva aspekterna av 

att ha öppna frågor: ”Fördelen med öppna frågor är att den information som samlas in genom 

svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i 

respondentens synpunkter” Tilläggas kan dock att öppna frågor gav möjlighet att än mer ringa 

in exakt hur loggboksanvändandet såg ut i klasserna. Om enkäten endast hade haft stängda 

frågor finns en risk för att undersökningen hade missat viktiga aspekter av loggboksskrivandet 

då det inte på förhand gick att säga exakt hur användandet såg ut i de olika grupperna.  

 I enkätens andra del används stängda strukturerade påståendesatser. Eleven förväntas ta 

ställning till i vilken utsträckning hon instämmer respektive inte instämmer i påståendena. Det 

rör sig alltså om frågor på det som Befring (1994:51–52), Denscombe (1994:209–210) och 

Trost (2007:19) kallar för ordinalskalenivån. Typiskt för dessa är att man inte kan fastställa 

hur mycket som skiljer mellan de olika nivåerna. Man vet alltså ordningen mellan 

svarsalternativen och kan uttala sig i termer av ”mer än” eller ”lägre än”. Trost (2007:19) 

jämför med medaljutdelningen till de tre främsta vid idrottstävlingar. Vid prisceremonin vet 

man vem som kom etta, tvåa och trea. Men det är inte alls säkert att det skiljde lika mycket 

mellan ettan och tvåan som mellan tvåan och trean.  

 Det finns mycket att tänka på vid utformandet av en enkät. Befring (1994:72) säger att 

frågorna ska vara ”korta och precisa, svarsalternativen klara och entydiga”. Trost (2007:82–
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89) å sin sida menar att man ska undvika långa frågeformuleringar och att man ska fråga om 

en sak per fråga. Han pläderar för att negationer undviks i den typ av påståendesatser som 

används i enkätens andra del. Negationer riskerar att förvirra respondenterna och risken för 

olika tolkningar mellan respondenterna ökar. Detta råd har följts. Däremot har negativ form, 

exempelvis oviktig och sällan brukats i en del fall.  

 De negativa formerna har använts för att ”instämmer helt” ibland ska vara det mer 

negativa svarsalternativet, vilket i sin tur försvårar ett rent slentrianmässigt ifyllande av 

enkäten (Befring 1994:76). I fråga 1, 4, 6, 8, 17, 19 och 23 är ”instämmer helt” snarare mer 

negativt sett till elevernas attityd gentemot loggboken. För att ytterligare kunna säga något om 

respondenternas seriositet vid ifyllandet utrustades enkäten även med en kontrollfråga. I fråga 

10 och 17 efterfrågas samma sak om än på lite olika sätt. Detta sätt att upprepa samma fråga 

ogillas dock av Denscombe (2000:120). 

 Trost (2007:94) och Denscombe (2000:121) påpekar att frågornas ordningsföljd 

påverkar vilka svar man får. De menar att frågor som hör samman ämnesmässigt bör komma 

efter varandra. Vidare säger de att enkla frågor i början höjer informanternas motivation att 

besvara resten. Dessa tre råd tillämpades i möjligaste mån vid utformningen av enkäten då 

frågorna efter varandra tog upp liknande ämnen. En fråga kan dock ämnesmässigt höra nära 

samman med flera frågor varför den inbördes placeringen alltid är diskutabel.  I enkätens 

andra del, från sidan två och framåt, placerades frågorna om elevernas egna upplevelser 

främst då dessa frågor torde vara enklast att besvara.  

 De öppna frågorna placerades allra först för att eleverna skulle besvara de öppna 

frågorna så fritt som möjligt och inte vara påverkade av de teman som tas upp i enkätens 

andra del. Givetvis kan dock eleverna ha gått tillbaka till enkätens första del och lagt till saker 

efter att ha blivit påminda om saker de ville ta upp genom att dessa saker stod nämnda i 

enkätens andra del.  

 Även anblicken av enkäten är avgörande. Enligt Denscombe (2000:116) kan alltför 

många frågor göra den tilltänkta informanten alldeles matt och motvillig bara av att titta på 

enkäten.  Trost (2007:89) och Denscombe (2000:117) poängterar vikten av att enkätens 

grafiska utformning är användarvänlig och därtill konsekvent, bland annat vad gäller avstånd 

mellan frågorna eftersom man annars kan väcka de tänkta informanternas ogillande varpå de 

avstår från att svara. Den senare av enkätexperterna menar att enkätens sidor ska numreras.  

 I enkäten används beteckningen tema istället för svenska och temalärare istället för 

svensklärare. Detta beror på att alla elevinformanterna endast använde loggbok i temat. 

Därmed blir det tydligare för informanterna att använda tema och temalärare. Det ska här 
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understrykas att svenska ingick som ett av ämnena i dessa temaarbeten. Det är också 

anledningen till att frågan om betyget, fråga 15 i enkäten, frågar om just svenskbetyget.  

 I analysen av enkäten har fokus i den första delen varit tudelat, dels att se vilken 

spridning som finns mellan eleverna, dels att se vilka eventuella nyckelord som återkommer. 

Ingen systematisk kvantifiering har gjorts förutom på hur frekvent en del ord förekommer. 

Dessa ord bestämdes inte i förväg utan utifrån vad eleverna svarade.  I enkätens andra del har 

däremot en grundläggande kvantitativ analys genomförts och på varje fråga har antalet svar på 

respektive svarsalternativ beräknats. Detta för att om möjligt kunna se något mer 

övergripande mönster. Dessutom räknades bortfallet, det vill säga hur många elever som av 

någon anledning inte besvarat en fråga. Utöver detta gjordes inga beräkningar eller användes 

inga statistiska mått i analysen av elevernas svar.  

 
3.7.1 Pilotgrupp 

En enkät bör, enligt Denscombe (2000:117), testas innan undersökningen görs på riktigt. En 

pilotgrupp om åtta elever vilka hade skrivit loggbok inom svenskämnet i drygt en termin 

besvarade enkäten för att se hur den uppfattades. Pilotgruppen tyckte att uppgiften om 

skolklass skulle tas bort för att göra enkäten mer anonym. De tyckte även att svarsalternativet 

”vet ej” skulle finnas med på fråga 15 och 22. En av respondenterna i pilotgruppen uttryckte 

att det var för stor skillnad mellan svarsalternativen ”instämmer i stort” samt ”instämmer 

delvis”. Flera av eleverna kommenterade även att enkäten var omfattande, men ifyllandet gick 

oväntat snabbt.  

 Av de föreslagna ändringarna genomfördes endast den om att be respondenterna att 

ange klass. Svarsalternativen ändrades inte då det endast var en av eleverna som upplevde 

dem som problematiska. Att ha svarsalternativet ”vet ej” på en del frågor men inte på andra 

skulle kunna bli förvirrande för respondenterna. Att sätta ut det alternativet på alla frågor 

skulle ge informanterna en alltför enkel räddningsplanka. Trost (2007:77) pläderar dock för 

att ett sådant alternativ ska finnas. Pilotgruppen hade inga problem att fylla i svar även på de 

öppna frågorna; svaren var i snitt tre rader långa. Det tyder på att utrymmet för att svara på de 

öppna frågorna var någorlunda riktigt tilltaget.  

 Efter att pilotgruppen hade fyllt i enkäten gjordes två förändringar som inte hade 

föreslagits av pilotgruppen. För det första gjordes utformningen luftigare genom att alla sidor 

fick lika många frågor. För det andra formulerades fråga 22 om och gavs samma 

grundformulering som fråga 21.  
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3.7.2 Enkätdiskussion 

Att genomföra en enkätundersökning är aldrig okontroversiellt. Den föreliggande enkäten kan 

även den skärskådas och kritiseras på många sätt. Exempelvis kan man hävda att frågorna 

uppfattas olika av olika informanter. Det är en riktig invändning. Dock kan man hoppas att de 

olika tolkningarna så långt som möjligt tar ut varandra.  

 Det var ytterst få enkäter som innehöll rejält avvikande svar på de frågor där de flesta i 

gruppen torde ha svarat liknande. Exempel på en sådan är fråga 23 där det för alla eller nästan 

alla elever borde råda samstämmighet om läraren har hand om loggböckerna mellan skriv-

tillfällena eller ej. Det borde också vara någorlunda lika inom samma klass huruvida läraren 

rättar språkfel. 

 Det var olyckligt att det på fråga 16 inte specificerades vilket betyg som det här var 

frågan om. Missen gör att eleverna kan tolka det som att frågan rör samtliga ämnen som ingår 

i temaarbetet vilket inte var avsikten. Fråga 16 är även en fråga där de skulle ha kunnat vara 

befogat med svarsalternativet ”vet ej”. Relativt många elever har nämligen skrivit dit detta 

svar själva. En annan anledning härtill är att frågan bör vara klar för eleverna oavsett; alltså 

skulle mängden ”vet ej” svar ha kunnat säga något om lärarnas tydlighet gentemot eleverna 

att kommunicera huruvida loggboken skulle betygsättas eller ej.  

 

3.8 Korrelation mellan intervju- och enkätfrågor 

Målet var att frågorna vid lärarintervjuerna i mångt och mycket skulle korrelera med frågorna 

i elevenkäten. Denna korrelation framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Intervjufrågornas korrelation med enkätfrågorna. 

Ämne Frågenummer i enkät Frågenummer i intervjuguide 

Elevernas attityd 1, 2,   

Elevutfall 3, 26, 27 6, 11 

Lärarrespons 8, 9, 10, 17 16, 17, 18 

Elevernas förhållningssätt 4, 5, 6, 7,   

Lärarens förhållningssätt  1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 

Användningsområden 24, 25, 28 12 

Genomförande 18, 19, 20, 21, 22, 23 7, 14, 15 

Språkriktighet 11, 12, 13, 14 9, 10 

Bedömning 15, 16,  13 

 

Uppdelningen i tabell 2 är inte helt självklar. Särskilt problematiskt är de kategorier där 

lärarens svar kan påverka vilken kategori intervjufrågan hör hemma i. Tabell 2 är därför en 

kraftig förenkling. Av naturliga skäl kan varken enkäten eller intervjun täcka in alla olika 

kategorier då det vore ointressant att fråga läraren om elevernas attityd. Särskilt problematiskt 

förefaller kategorin lärarens förhållningssätt vara ty just dessa frågor täcker många gånger in, 

alternativt överlappar, de andra kategorierna.  

 

3.9 Loggboksanalys 

Till analysen av elevernas loggböcker valdes fem loggböcker från Q2-klassen. Innehållet i 

dessa loggböcker granskades främst utifrån huruvida eleverna ägnade sig åt att tala om vad 

som hänt eller om eleverna skrev annat än rena referat av vad som hänt. För att strukturera 

denna analys arbetades en matris fram. Var och ett av påståendena i matrisen granskades vid 

varje skrivtillfälle för att se vilka genomgående drag och tendenser som kunde skönjas i 

respektive loggbok. Matrisen består av nio påståenden. Matrisen som användes vid loggboks-

analysen återfinns som bilaga 3. 

 De valda påståendena utgår dels från vad som är av intresse i detta arbete, dels de 

skriftliga instruktioner som eleverna hade fått inför det aktuella loggboksskrivandet. 

Påstående 1 har med ordet ”utförligt” vilket innebär att en väsentlig del av noteringen ägnas åt 

att berätta vad som hänt för att rutan skulle prickas av. När det kommer till påstående  2 till 
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och med 8 var kraven i analysen förhållandevis lågt ställda. Det räckte med endast en kort 

mening för att matrisrutan skulle fyllas med ett ja.  

 Betydligt högre var kraven vid påstående 9 där det omstridda begreppet reflektion 

figurerar.  Här anses att eleverna reflekterar när de för mer allmängiltiga resonemang. De 

elevnoteringar som här har kvalificerats som reflekterande kännetecknas av att de ofta 

diskuterar utifrån flera olika perspektiv. En viktig skillnad här är differensen mellan att 

explicit ange orsaker och möjliga förklaringar till ett fenomen såsom ”barnen uppträdde 

antagligen på detta sätt då de vistades i en ny, okänd miljö där de förväntades interagera med 

likaledes okända vuxna” jämfört med att exempelvis konstatera ”jag kunde se att barnen var 

rädda och det var ju inte så konstigt”. Endast det förra av dessa fabricerade exempel skulle här 

ha räknats som reflektion.  

 Tyvärr är det svårt att ta fram nio helt självklara påståenden. Problemet ligger i att 

väldigt specifika påståenden riskerar att utesluta noteringar som exempelvis innehåller ett 

utvärderande drag men som inte utvärderar det som den specifika aspekten tar upp. Problemet 

med öppna, övergripande aspekter är det motsatta, ty risken är då att väldigt många noteringar 

måste inkluderas vid varje påstående. Därmed skulle matrisen svårligen kunna säga något 

konkret om innehållet i loggböckerna. 

 Redovisningen av loggboksmatriserna kan inte tolkas som att ju fler ifyllda rutor desto 

bättre loggbok, främst på grund av att ett kryss kan innebära alltifrån att eleven skriver en 

väldigt kort notering till en längre och mer utförlig notering. Dessutom innebär ett ja i matris-

redovisningen att eleven under ett datum har skrivit om aspekten vid minst ett tillfälle. Ett ja i 

en matrisruta kan således betyda alltifrån att eleven skrivit kortfattat om en aspekt vid respek-

tive påstående till att eleven skriver utförligt om flera aspekter vid ett av påståendena. 

 Matrisens begränsningar medför att en kortare övergripande kommentar om respektive 

elevs loggbok även ges. I denna kommentar diskuteras utöver loggbokens sammanlagda in-

tryck huruvida elevens röst kan sägas framträda i loggboken. 

 Även lärare tvås respons analyseras i loggboksanalysen utifrån vad, när och hur hon 

kommenterar. Fokus på vad innebär en granskning av om hon explicit kopplar tillbaka på 

innehållet och om språkriktigheten på något sätt berörs. När-aspekten handlar om lärarens 

responsfrekvens medan hur tittar på om läraren använder sig av frågor i sin respons till 

eleven. 
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3.10 Etiska aspekter 

Att ställa upp som informant i ett vetenskapligt arbete innebär alltid ett utelämnande. Genom 

att beakta Vetenskapsrådets fyra grundkrav (2001, www.vr.se) i alla delar av arbetets 

utförande har informanterna garanterats att de och deras uppgifter behandlats respektfullt. 

Grundkraven innebär att alla informanter, såväl elever som lärare, har informerats om arbetets 

syfte, att deras medverkan är frivillig samt att de när som helst har möjlighet att avbryta sin 

medverkan. Samtycke har inhämtats av varje informant och ingen har tvingats att ställa upp 

mot sin vilja. Inspelningarna av intervjuerna gjordes alltid med lärarnas explicita god-

kännande. Informanterna har avidentifierats sånär som på lärarnas könstillhörighet. För att 

minska risken för att informanternas identitet ändå ska kunna röjas har även namn på 

gymnasieprogram samt de orter som skolorna finns på avidentifierats.  

  Det insamlade materialet, d.v.s. enkäter, loggböcker och bandningar av intervjuerna har 

förvarats på ett hänsynsfullt sätt och har på intet sätt exponerats för utomstående. Logg-

böckerna har återbördats till eleverna medan det resterande materialet kommer att förstöras 

när arbetet är helt klart.  
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4 Resultat 

Referat av lärarintervjuerna återges först. Därpå följer resultatet av elevenkäten innan kapitlet 

avslutas med att resultatet av loggboksanalysen återges. Materialet kan här endast delvis 

redovisas. Fullkomliga intervjuutskrifter och enkätsvar återfinns som bilagor.  

4.1 Intervjuerna 

Samtliga intervjuade är kvinnor. Lärarna deltar i denna undersökning i egenskap av svensk-

lärare. Samtliga intervjuer sker på lärarnas arbetsplatser och tog mellan knappa tjugo och 

dryga trettio minuter. Först följer referat av varje intervju. Därpå följer en kort samman-

fattning där vissa av lärarnas svar jämförs.  

 

4.1.1 Lärare ett 

Lärare ett berättar att hon sedan cirka fem år tillbaka använder loggbok. Hon använder den 

delvis i svenskundervisningen men framförallt i det ämnesövergripande temaarbete som 

arbetslaget bedriver. Lärare ett ser främst loggboken som en ventilationskanal mellan eleven 

och läraren. Eleven kan exempelvis uttrycka missnöje över någon lärare, vilket enligt den 

intervjuade är lättare för eleverna i en loggbok än att ta upp muntligt.  

 Anledningen till att hon använder loggbok är att det passar bra ihop med programmets 

arbetssätt där elevernas reflektion är av central betydelse. Vidare motiverar hon loggboks-

skrivandet med att det gör eleverna aktiva, till exempel vid läsning. När hon ombeds beskriva 

vilka sorters texter eleverna skriver i loggböckerna nämner hon veckoplanering för veckan 

som kommer, tankar om veckan som varit och reaktioner på en litterär text. Hon poängterar 

dock att loggbokens användningsområden skiljer sig åt mellan olika klasser. 

 Eleverna har avsatt tid till loggboksskrivande två gånger i veckan. Vid varje tillfälle 

skriver eleverna i cirka 20 minuter. Det är dock vanligt att eleverna upplever att de får för lite 

tid till loggboksskrivandet. Mellan skrivtillfällena förvaras loggböckerna i ett skåp i klass-

rummet. Det händer också att elever tar hem och skriver i loggböckerna.  

 Elevernas loggböcker är att betrakta som strikt privata och lärarna uppmuntrar därför 

inte eleverna att läsa varandras eller att någon läser upp vad hon har skrivit. Eleverna ska 

känna att loggboken är deras egen. Det är också ovanligt att innehållet i elevernas loggböcker 
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påverkar undervisningens innehåll i någon större utsträckning, men om många skriver om 

samma sak kan hon ta upp det ämnet till diskussion i helklass. 

 Ur utvecklingssynpunkt uppmanar hon eleverna att spara loggböckerna och att ibland gå 

tillbaka och försöka se om de har förbättrats eller gjort något som de ångrar. 

 Lärare ett skriver respons till sina elever en gång i veckan. Då det emellanåt är flera 

lärare som samarbetar skriver hon vissa veckor endast respons till en del av eleverna. Lärare 

ett betonar tidsbrist i responsarbetet vilket gör att hon inte kan skriva så utförliga 

kommentarer som hon skulle vilja: ”Jag säger fortfarande det, liksom det är tiden som saknas 

så. Jag hade önskat att jag hade kunnat gett ännu tydligare och bättre respons”. Läraren 

berättar att hon inriktar sin respons på att få eleverna att tänka ett steg till, ofta med hjälp av 

de didaktiska grundfrågorna. Eleverna uppmanas bland annat att skriva vad som kan bli bättre 

till nästa gång och rent allmänt att de försöker tänka ett steg längre.  

 Lärare ett rättar inte loggböckernas språkriktighet med motiveringen att dessa ska få 

vara personliga. Inte heller utgör det bedömningsunderlag i någon större utsträckning. 

Undantaget kan vara när de har fått någon specifik uppgift som ska redovisas i loggboken. 

 Loggboksskrivande tar lång tid för eleverna att lära sig, säger lärare ett. Även om en del 

elever har skrivit loggbok i grundskolan så är det många som inte vet vad det är när de börjar 

på gymnasiet. Det är, enligt lärare ett, en av anledningarna till att vad varje elev får ut av att 

skriva loggbok är väldigt individuellt. Och även om loggboken är tänkt som ett reflektions-

verktyg lyckas inte alla elever. Lärare ett säger att ”en del elever som tar till sig av det man 

säger” utvecklas i sitt reflekterande skrivande. 

 

4.1.2 Lärare två 

Lärare två berättar att hon har arbetat med loggböcker i åtminstone 15 år. Nu arbetar hon 

främst med loggböcker inom ämnesövergripande temaarbeten. I temaarbetena samarbetar 

eleverna i grupper, men de skriver individuella loggböcker. I slutet av intervjun berättar 

läraren att hon emellanåt arbetar med någon form av loggboksskrivande vid litteraturstudier. 

 På frågan om vad en loggbok är svarar läraren att ”det ska vara en text som följer en 

process och som beskriver hur man reagerar och hur man tänker kring den här processen”. 

Något som hon däremot ser som positivt är att loggboken bidrar till att även de tysta eleverna 

kommer till tals. 

 Respondenten lyfter fram loggboken som ett instrument för elevernas reflekterande 

skrivande. Men hon motiverar även loggboken utifrån en konstruktivistisk kunskapssyn ”Jag 
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tror att kunskapsbildning och tänkande hör ihop och det jag tror att det är viktigt att man inte 

har ett facit för tänkande och då blir loggboken ett utmärkt instrument /…/”. En tredje 

motivering är att hon tror att loggboksskrivande kan bidra till att eleverna får en bättre 

helhetsbild över temats innehåll.  

 Verkligheten kan dock vara dystrare då hon medger att elevers loggböcker emellanåt 

mer liknar dagboksnoteringar. Hon uttrycker sig som så apropå böckernas innehåll: ”Alltså ett 

väldigt ytlig kunskaps… eller händelseförlopp som har skett, som man skriver ned”.  

 Läraren betonar att eleverna själva äger loggböckerna. Det innebär att det är eleverna 

själva som har huvudansvaret både för att förvara och att skriva i loggböckerna. Läraren läser 

normalt elevernas loggböcker efter ett avslutat tema, som vanligtvis fortgår mellan fyra och 

sex veckor. Om eleverna så önskar tar hon dock in loggböckerna även halvvägs för att se 

huruvida eleverna rör sig i rätt riktning. 

 När eleverna efter avslutat tema lämnar in loggböckerna läses de av tre lärare som ingår 

i temat. Läraren ser detta som en vinst då det innebär att eleverna får kommentarer från tre 

olika lärare varför responsen tillbaka till eleverna blir fyllig. 

 Läraren beklagar sig över att tidsbristen inkräktar på hennes möjlighet att läsa och 

kommentera elevernas loggböcker. Det är ett mycket aktuellt dilemma då hon i sin nuvarande 

klass inom temat har 31 elever att skriva respons till. Hon säger apropå tidsbristen att ”Jag 

hade kunnat skriva dubbelt så mycket om jag hade haft dubbelt så mycket tid utan jag måste 

begränsa mig annars går jag ihjäl”. Trots detta berättar läraren att det brukar bli en ”samman-

hängande kommentar” men att det ibland också blir kortare kommentarer som ”intressant 

tanke”. Hon använder sig av frågor när eleverna har skrivit något som hon inte riktigt förstår. 

 Läraren menar att hon i sina skriftliga kommentarer främst fokuserar på 

”kommunikativa situationer” vilket hon exemplifierar med konflikter inom gruppen men även 

positiva upplevelser av gruppkamraters arbetsprestationer. En andra aspekt som läraren brukar 

kommentera är om eleverna i sina loggböcker erkänner att de har fått revidera sina förut-

fattade meningar. Läraren berättar att hon vid det senaste tillfället utöver att ge eleverna 

skriftliga kommentarer även höll korta individuella samtal med eleverna. 

 Lärare två betygsätter sina elevers loggböcker. Informanten motiverar detta med att 

eleverna alltid vill ha betyg på sina inlämnade uppgifter. En andra motivering lyder att det är 

en stor portion arbetstid som eleverna delvis redovisar genom sina loggböcker.  

 Däremot är hon inte alls intresserad av att rätta elevernas språkliga fel. I loggböckerna 

står tankarna i centrum och det gäller ”hitta den egna, inre rösten som man hämningslöst får 
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verbalisera kring”. Hon tror att denna typ av språk kan komma att finnas i morgondagens 

romaner.  

 

4.1.3 Lärare tre  

Lärare tre nämner två orsaker till att hon började med loggböcker. Dels att hon hade läst 

Dysthe, dels, och framförallt, att arbetslaget hon kom till efter sina lärarstudier använde sig av 

loggböcker. Arbetslaget arbetar med ämnesövergripande temaarbeten där eleverna arbetar 

gruppvis men där var och en skriver sin egen loggbok. Arbetslagets syfte med att använda 

loggböckerna är enligt lärare tre främst att eleverna ”skriver reflektioner efter varje sånt här 

temapass och det är mycket för att vi lärare ska kunna följa deras arbete.”  

 Ytterligare tre positiva funktioner kan lärare tre se. Den första är att lärarna enkelt kan 

fånga upp problem i grupperna. Läraren nämner även möjligheten att fånga upp elevernas 

frågor som en orsak till att använda loggbok. Den tredje och sista faktorn är att loggboken 

möjliggör för läraren att lära känna eleverna. 

 Men ytterligare en vinst, av det lite mer oväntade slaget, nämner lärare tre. Hon menar 

att texterna eleverna skriver i loggboken kan kontrasteras mot de ”vanliga” texter som 

eleverna presterar och lämnar in:  

 

då kan ju jag ganska snart avgöra om, om det, om eleven har skrivit det här själv eller om de har 

fått väldigt mycket hjälp eller rent av plankat alltihopa från nätet. Även om man, man sitter hemma 

och skriver på datorn då har man ju större möjlighet att tänka över och så vidare men det kan inte 

vara hur stor skillnad som helst.  

 

Läraren menar alltså att loggboken gör det lättare för henne att lära känna varje elevs språk 

och på så sätt se när eleven har fått mycket hjälp eller kanske till och med fuskat. 

 Lärare tre ser att elevernas utfall av loggboksskrivande i hög grad påverkas av lärarens 

möjligheter att skriva respons. För ett gott utfall menar hon att läraren måste ha möjlighet att 

läsa och respondera kontinuerligt. Tyvärr upplever hon att det är en utopi att en lärare på 

gymnasiet ska kunna göra detta. När detta inte sker blir konsekvensen att ”vissa elever 

kommer aldrig över den tröskeln”. Tröskeln här handlar om att komma fram till reflektion, det 

vill säga loggbokens huvudsakliga användningsområde. 

 Under tiden som själva temaarbetet pågår förvaras loggböckerna i ett skåp i klass-

rummet. Eleverna blir påminda att de ska skriva i loggboken efter varje arbetspass (två gånger 

i veckan) och skriver då under cirka 10 minuter. Efter en tid brukar eleverna dock sköta detta 
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av sig själva. Varje temaarbete sträcker sig över sex veckor och efter ett avslutat sådant tar 

lärarna in loggböckerna för att läsa dem. Lärare tre skriver också personliga kommentarer till 

eleverna. Dessa utformar hon ofta som en sammanhängande respons i slutet. Lärare tre 

nämner frågor till eleverna som ett sätt att skriva respons.  

 Lärare tre säger sig inte använda loggboken särskilt mycket i sin bedömning av eleverna 

Undantagen gäller framförallt kvalitén på elevernas reflektioner, vilken hon bedömer. Likaså 

använder hon till viss del information hon får om elevernas språkliga nivå, men hon rättar 

aldrig loggböckerna ur språkriktighetssynpunkt.  

 

4.1.4 Lärare fyra  

Lärare fyra är fullt övertygad om loggbokens fördelar. Hon har arbetat med loggböcker i snart 

tjugo år och ser många fördelar. För det första att eleverna skriver reflekterande. För det andra 

att loggboken ger alla elever en röst. För det tredje att alla elever blir sedda. För det fjärde att 

läraren kan följa deras utveckling. För det femte att det innebär autencitet. För det sjätte att 

läraren och eleven kan ha en dialog. Sammantaget säger hon om loggboken att ”den är guld 

värd”.  

 Det hon ser som viktigt i loggboksskrivande är att eleverna skiljer på dagboksnoteringar 

och reflektioner. Därtill tycker hon att det är viktigt att eleverna upplever att de har en mot-

tagare, d.v.s. henne själv. Detta bidrar till att eleverna ser att skrivandet är på riktigt.  

 Läraren utgår från att vi alla lär oss någonting varje dag. Därför har eleverna alltid något 

att skriva. Genomförandet i sig är särskilt i början styrt av lärarens frågor vilka eleverna för-

väntas besvara reflekterande. Dessa utgår ofta från de didaktiska frågorna för att få eleverna 

att svara på vad de har lärt sig men framförallt hur och varför. Men eleverna kan även skriva 

utvärderingar och reaktioner på föreläsningar i sina loggböcker. Skrivandet sker företrädelse-

vis i slutet av lektionerna till vilka läraren har med sig loggböckerna ”i en röd påse, så de 

syns”. Skrivandet är oftast tidsbestämt till tio minuter. 

 Hon erkänner att hon inte alltid hinner läsa och kommentera så regelbundet som hon 

skulle vilja. Hennes ambition är att göra det varje vecka men ibland går det någon månad 

innan hon har möjlighet. Dock saknar hon förståelse för sina kollegor som tycker att det är för 

jobbigt att skriva respons och hon tror att de har missat det goda som loggböcker för med sig. 

När hon läser och kommenterar, tittar hon endast på innehållet. Hon tycker att det ”är 

jätteintressanta åsikter som jag kommenterar”.  Lärare fyra menar att två saker är avgörande 

för responsen: ”Alltså positiv feedback hela tiden och visa nyfikenhet, det tror jag är viktigt”.  
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 Tar då lärare fyra med loggboken i sin bedömning? Ja, säger hon, varför skulle hon inte 

då loggboken rymmer både processen och elevernas språkutveckling svart på vitt. Hon menar 

även att loggboken ingår i helheten och det holistiska perspektivet är mycket viktigt för lärare 

fyra.  

 Lärare fyra poängterar att i loggboken är det elevernas språkliga flöde, deras ”flow” 

som är det viktigaste. Därmed skulle det aldrig falla henne in att rätta loggböckerna ur språk-

riktighetssynpunkt.  

 

4.1.5 Sammanfattning 

Tre av lärarna lyfter fram tidsbrist som ett problem vid användandet av loggbok. Lärarna åter-

kommer till detta flera gånger i intervjuerna. Lärare tre menar till exempel att bristen på tid 

omöjliggör ett kontinuerligt läsande och kommenterade. Detta leder till att långt ifrån alla 

elever lyckas skriva reflektioner innan gymnasietiden är slut.  

 Den främsta motiveringen till att använda loggbok förefaller vara att det hjälper 

eleverna till reflektion. För lärare ett är även elevernas möjlighet till att ventilera under-

visningen med läraren central. Hon lyfter fram att loggboken är en ”ventilationskanal” medan 

lärare fyra tycker att det är ”en tankebok” vilket ligger nära lärare tres åsikt att en loggbok är 

”elevernas reflektioner i skriftligt form”.  

 Medan lärarna är tämligen överens om att formella fel i en loggbok inte ska rättas upp-

visar de olika åsikter i frågan om en loggbok bör vara betygsgrundande. Lärare två och fyra 

menar att den kan vara betygsgrundande medan lärare ett i stort är emot. Lärare tre säger att 

hon till en liten del kan väva in det som eleverna skriver i loggböckerna i sin bedömning. 

 

4.2 Enkäten 

Resultatredovisningen av enkäten har delats upp i två delar. Först presenteras resultatet av 

enkätens tre öppna frågor. Därefter återges resultaten för enkätens andra, strukturerade del.  

 

4.2.1 Del ett 

De tre öppna frågorna utgör enkätens första del. Här presenteras några av de sammantagna 

huvuddragen med vissa skillnader mellan de olika grupperna. 

 På den första frågan är det vanligaste svaret vad, alltså att eleverna skriver vad de har 

gjort. Många tar även upp att de skriver om gruppen och hur denna fungerar. Flera nämner att 
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de reflekterar kring det arbete som de håller på med. Följande citat tjänar som ett gott exempel 

på vad många av eleverna skriver ”Om tankar och funderingar som uppstår under temats 

gång. Vad jag gör, varför jag gör det, hur det blev” (P2–22).  

 Ytterligare något som är återkommande i elevernas svar är att de säger sig skriva om 

hur de tycker att deras grupp fungerar.  

 Ett elevsvar visar att denna elev arbetar med många olika slags texter i loggboken: 

”Reflekterar, planerar, diskuterar, utvärderar. Tankar, åsikter. Hur arbetsgruppen fungerar 

osv” (P3–1).  

 X1-gruppens svar avviker något då flera elever där tar upp att de skriver mycket om 

1700-talet och Upplysningen. Här nämner även flera elever att de skriver kommentarer och 

tankar utifrån lästa texter. 

 Av de 98 svaren använder ungefär en tredjedel någon gång ordet tråkigt för att 

karakterisera loggboksskrivandet på enkätens andra fråga. Andra återkommande ord som 

karakteriserar loggboksskrivandet är ”onödigt”, ”jobbigt” och ”svårt”. Många av de negativa 

eleverna säger att de inte alltid har något att skriva om. Men de flesta av de negativa elev-

svaren är ytterst korta och motiverar inte elevens uppfattning om loggboksskrivandet. Men det 

finns undantag. En elev verkar ogilla att det görs alltför ofta ”Det var spännande i ettan men 

eftersom vi skriver loggbok i nästan varje ämne så tappar man intresset ganska snabbt” (P3–

11). En annan negativt inställd elev verkar inte förstå målet med loggboksskrivandet ”Jag 

tycker inte om det, inte alls! Förstår inte meningen med det hela” (P2–16).  

 Många av de deltagande eleverna skriver individuell loggbok som en del av ett 

grupparbete. De lyfter i fråga 2 fram möjligheten att i loggboken tala om ifall det är någon i 

gruppen inte presterar som förväntat. ”Jag tycker att det är jätte tråkigt. Dock bra då man kan 

skriva ifall om någon i gruppen inte arbetar” (P2–2).  

 De positiva kommentarerna om loggboksskrivandet är mer personliga och varierade än 

de negativa. En elev uppmärksammar att det kan ta tid att lära sig skriva loggbok ”Först i 

början tycker jag att det var jobbigt men nu börjar jag fatta varför man gör det” (P1–5). En 

annan elev lyfter fram att läraren har bättre koll på elevens lärande ”Jo de är väl bra! Det som 

är bäst är ju att läraren kan se och kommentera. Då man skriver i sitt block ser inte läraren och 

vet inte vart man ligger…” (X1–12). Detta är en ganska vanlig åsikt bland dem som har en i 

huvudsaklig positiv uppfattning om loggboksskrivandet. En mindre vanlig åsikt är att logg-

boken är bra för att man kan gå tillbaka och titta hur man har gjort tidigare: ”Det var jobbigt 

att skriva varje gång. Men mycket lärorikt. Det var bra för då kunde man gå tillbaka i boken 
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och kolla hur man gjort och tänkt vid vissa tillfällen, t.ex. om man stötte på några liknande 

problem igen” (Q2–22).  

 Det kanske allra mest positiva elevsvaret lyfter fram två vinster med loggboks-

skrivandet. ”Jag tycker att det är mycket utvecklande och ett bra sätt att få ut sina personliga 

tankar och man utvecklar även sitt sätt att skriva på” (X1–6). 

 På den tredje frågan finns en ganska stor skillnad mellan grupperna. X1-gruppen ger 

generellt en mer positiv bild av lärarens responsarbete. Det är något som styrks av svaren på 

enkätfrågorna 8-10 och 17. Det som övriga grupper verkar opponera sig mot är att lärarna 

skriver för sällan och att kommentarerna är korta. I X1-gruppen å andra sidan nämner flera 

elever att läraren kommenterar frekvent. Den allmänt positiva inställningen i X1-gruppen kan 

illustreras med följande två elevcitat, ”Ja. Hon brukar skriva bra respons, oftast inte vad som 

är rätt eller fel utan hon tittar nog mycket på hur man uttrycker sig” (X1–16). ”Min lärare ger 

nästan alltid det, hon kanske kommenterar en tanke eller frågar lite om mitt resonemang” 

(X1–1).  

 I de andra grupperna är kommentarer som andas mer negativism och besvikelse över 

lärarkommentarerna vanligare. En elev är behärskat irriterad över bristen på lärarkommentarer 

vilket hon/han ger uttryck för med följande ord: ”Fuck heller! Inte ett skit är skrivet i min nya 

loggbok lite sne på det faktiskt!” (P3–13). Många andra svar konstaterar att lärarna endast 

läser när ett temaarbete är slutfört. Det verkar även som att kommentarerna är fåordiga då 

elevsvar av typen ”Nej, det händer nästan aldrig. I så fall är det möjligtvis ett ok eller bra” 

(P3–9) är vanliga.  

 

4.2.2 Del två 

Först redovisas här det sammanlagda resultatet av samtliga elevers svar på enkätens andra del. 

Detta sker i tabell 3. Därefter lyfts några resultat för varje grupp fram.  
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Tabell 3. Svarsfördelning enkätens andra del, samtliga grupper. 

Fråga 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Ej svarat 
 

1 12 11 51 24  

2 3 11 33 50 1 

3 19 29 36 14  

4 28 19 34 17  

5 2 3 14 79  

6 70 4 11 13  

7 1 1 18 78  

8 10 4 24 60  

9 16 27 33 19 3 

10 10 12 27 44 5 

11 16 18 45 19  

12 19 14 28 36 1 

13 41 22 18 16 1 

14 5 6 23 59 5 

15 16 21 26 24 11 

16 17 9 31 38 3 

17 35 13 24 23 3 

18 35 18 20 23 2 

19 42 11 24 21  

20 16 8 39 32 3 

21 0 3 11 82 2 

22 0 2 17 75 4 

23 3 5 20 70  

24 4 4 32 58  

25 7 22 41 28  

26 13 24 37 24  

27 6 19 39 34  

28 6 23 40 27 2 
 

En kort kommentar till resultatet av varje fråga så som det framstår i tabell 3 är på sin plats. 

För det första tycker en ganska klar majoritet att loggboksskrivande inte alls, eller endast till 

en viss del, är slöseri med tid. Dock uppfattar en övervägande majoritet skrivandet i logg-

boken som mindre festligt. Endast 3 av 98 elever instämmer helt i påståendet att de tycker om 

att skriva i loggboken.  

 Frågan om huruvida loggbok är ett bra sätt att dokumentera lärandet förefaller dela 

eleverna i två läger. Nästan exakt lika många har valt något av de två mer positiva alternativen 

som de två mer negativa alternativen. 



 45 

 Fråga 4 tar upp huruvida eleverna går tillbaka och läser det de skrivit tidigare. En dryg 

tredjedel, 34, uppger att de instämmer till viss del i påståendet att de aldrig går tillbaka och 

läser i sin loggbok. Nästan lika många, 28 elever, instämmer helt i påståendet.  

 Svaren på fråga 5 ger raka besked om att ytterst få har kamrater som läser deras logg-

böcker. Men på fråga 6 uppger något fler att de brukar läsa sina kamraters loggböcker; 

sammanlagt 28 elever ringade in något av de tre alternativ som innebär att de i någon 

utsträckning opponerar sig mot påståendet ”jag läser aldrig i mina kamraters loggböcker”. 

Svaren på fråga 7 indikerar tydligt att högläsning från loggboken för klasskamrater före-

kommer i ytterst liten utsträckning. Nästan 80 % uppger att de aldrig gör det.  

 En klar majoritet uppfattar lärarens kommentarer som viktiga. Men på fråga 9 blir det 

tydligt att betydligt färre elever tycker att lärarens kommentarer hjälper dem i loggboks-

skrivandet. På fråga 10 förefaller en majoritet tycka att läraren skriver för sällan alternativt för 

ofta i loggboken. Endast tio av eleverna tycker att den nuvarande responsfrekvensen är helt 

tillfredsställande.  

 På fråga 11 är det något fler elever som helt lyckas koppla bort kraven på språkriktighet 

jämfört med dem som uppger att de tänker mycket på hur de formulerar sig i loggboken. En 

dryg tredjedel eller 36 av de svarande vill inte alls att läraren ska rätta de språkliga fel de gör i 

loggboken. Ännu fler, 41 elever menar att de är mer okej med språkliga fel i loggboken än i 

andra texter som skrivs inom temat. En klar majoritet, 59, uppger att läraren inte alls markerar 

språkliga fel. 

 Fråga 12 indikerar att det är fler elever som inte alls tänker på hur de formulerar sig i 

loggboken jämfört med antalet som gör så.  En dryg tredjedel har valt ”instämmer inte alls” 

till påståendet ”jag tänker mycket på hur jag formulerar mig när jag skriver i loggboken”.  

 Nästa fråga behandlar elevernas attityd till språkliga fel i loggboken. Här svarar drygt 

40 % av eleverna att de anser språkliga fel vara mer acceptabelt i loggböckerna jämfört med 

andra texter.  Än fler elever, över hälften, svarar att läraren inte brukar rätta deras språkliga 

fel. 

 Fråga 15 tar upp huruvida eleverna vet om att betyget kommer att påverkas av vad de 

presterar i loggboken. Denna fråga är den som flest elever har lämnat obesvarad. I övrigt kan 

det skilja mellan de olika grupperna hur svaren ska tolkas. Alternativet ”instämmer helt” kan 

för en elev vara i överensstämmelse med vad läraren har sagt i sin intervju men för en annan 

elev gå tvärt emot vad läraren har fört fram. Fråga 16 behandlar elevernas åsikt om de tycker 

att loggboken ska vara betygsgrundande eller ej. Flest svarar att det inte alls vill det men 17 

elever önskar absolut att loggboken ska påverka betyget.  
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 Svaren på fråga 18 tyder på att majoriteten av eleverna mestadels skriver i slutet av 

lektionerna. Även så har flest elever uppgett att de endast skriver i loggboken i skolan. 

Läraren förefaller ofta initiera loggboksskrivande genom frågor och påståenden. Frågorna 21 

och 22 upplyser om att det är ovanligt att eleverna i lärarens undervisning ser en koppling 

mellan det som eleverna har skrivit i loggböckerna och undervisningsinnehållet. 

 Rent organisatoriskt verkar det vanligaste vara att läraren har hand om loggböckerna när 

eleverna inte skriver i dem. Innehållsmässigt verkar eleverna akta sig för att kommentera 

lärarens undervisning i loggboken. Sammanlagt är det endast åtta elever som helt eller till stor 

del håller med i påståendet att de kommenterar lärarens undervisning i loggboken.  

 Enkätens sista fyra frågor får generellt negativa svar från eleverna. Av svaren på fråga 

25 framgår att endast sju elever av 98 fullt ut tycker att loggboken hjälper dem att bearbeta 

lektionens innehåll. Fråga 26 är den av de fyra sista som har fått mest positivt utslag i enkäten. 

Ändå anger 24 elever att det inte alls uppfattar att loggboken är ett stöd för deras tankar.  

 

4.2.3 X1-gruppen 

17 elever i X1-gruppen har besvarat enkäten. Den största övergripande skillnaden jämfört 

med övriga grupper som ingår i detta arbete är en betydligt mer positiv attityd till loggboks-

skrivande. Detta manifesteras exempelvis i svaren på fråga 1 där nästan hälften har svarat att 

de inte instämmer alls i påståendet att loggboksskrivande är slöseri med tid. Faktum är att 

endast en av eleverna i X1-gruppen instämmer helt. Trots detta förhållandevis positiva resultat 

är det förhållandevis få som i fråga 2 uttrycker att de tycker om att skriva loggbok. Däremot 

är de relativt positivt inställda till loggboksskrivandet som ett sätt att dokumentera sitt 

lärande. Ingen elev har valt det mest ”loggboksfientliga” alternativet.  

 Eleverna i X1-gruppen är förhållandevis positiva till lärarens responsfrekvens. Hälften 

av eleverna instämmer, på fråga 10, helt i att läraren skriver kommentarer lagom ofta. Och på 

fråga 17 är stödet än större då inte mindre än 12 elever inte alls håller med om att deras lärare 

kommenterar för sällan. Dock har fråga 9 där eleverna utvärderar huruvida lärarens respons 

utgör en hjälpande hand i loggboksskrivande fått mer negativa svar.        

 Fråga 15 tar upp betygsfrågan. Här skulle man kunna förvänta sig att något av svars-

alternativen ”instämmer helt” eller ”instämmer inte alls” skulle vara klart dominerande. Men 

så är inte fallet. Istället är det ”instämmer till stor del” som fått nästan hälften av svaren. 

Endast tre elever instämmer på fråga 16 fullt ut i att de vill att loggboken ska vara betygs-

grundande. 
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4.2.4 Q2-gruppen 

Iögonfallande för Q2-gruppen är deras mycket negativa svar på fråga ett där fem elever 

instämmer helt i att loggboksskrivande är slöseri med tid. Därtill uppger en klar majoritet på 

fråga 2 att de ogillar att skriva loggbok. På fråga tre blir bilden lite mer positiv då hälften av 

eleverna anger något av de två mest positiva svaren i huruvida loggboken är ett bra sätt att 

dokumentera lärande. 

 De 26 eleverna i Q2-gruppen, som fyllt i enkäten, är på det klara med att deras loggbok 

kommer att påverka svenskbetyget. Dock vill en dryg tredjedel att det inte alls ska vara så.  

 Det som är mer positivt för Q2-gruppen är att det är fler än i övriga grupper som på sista 

frågan anger att de skriver sådant som de inte är helt säkra på i loggboken. Även på fråga 26 

är svaret positivt. Sex elever instämmer helt i att de uppfattar loggboksskrivande som ett stöd 

för sina tankar. Det kan jämföras med sammanlagt sju elever i de fyra andra grupperna.  

 

4.2.5 P1-gruppen 

P1-gruppen är den minsta sett till antalet svarande med 12 ifyllda enkäter. Gruppen utmärker 

sig i svaren på de första frågorna på så sätt att många av de svarande ogillar att skriva i logg-

boken men ändå tycker att det är ett bra sätt att dokumentera lärandet. 

 Frågorna 25, 26 och 27 indikerar att eleverna inte uppskattar loggboken som ett hjälp-

medel till lärande. Inte på någon av frågorna har någon av eleverna valt det mest positiva 

svaret. Tvärtom dominerar de två mest negativa alternativen. Frågorna 24 och 28 visar på att 

det är mycket ovanligt att eleverna i P1-gruppen skriver sådant som de inte är helt säkra på 

eller att de kommenterar lärarens undervisning. 

 

4.2.6 P2-gruppen 

P2-gruppens 27 enkätsvar visar att eleverna tycker att lärare skriver kommentarer för sällan. 

Den bilden är tydlig både i fråga 10 och 17. I svaren på fråga 9, om huruvida lärarens respons 

utgör ett stöd för loggboksskrivandet, är klassen splittrad. Alla fyra svarsalternativen får 

mellan sex och åtta svar. Anmärkningsvärt är att på den föregående frågan svarar fem av 

eleverna att de anser lärarens kommentarer vara oviktiga, vilket är långt fler procentuellt sett 

än i någon av de andra grupperna.  

 När det kommer till formella fel är gruppen mer eller mindre överens. Nästan hälften 

har uppgett att de inte alls instämmer i att läraren ska rätta deras språkliga fel i loggboken. 

Lika många håller sedan med om att språkliga fel är mer okej i loggboken än i andra texter. I 
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fråga 14 svarar en övertygande majoritet att läraren inte markerar deras språkliga fel i logg-

böckerna. I betygsfrågan menar drygt hälften att loggboken inte alls kommer att påverka deras 

betyg. I den följande frågan är åtta elever positiva till att loggboken skulle betygsättas.  

 

4.2.7 P3 –gruppen 

Den klaraste tendensen i P3-gruppen som har skrivit loggbok under hela sin gymnasietid, är 

den negativa attityden som framträder i deras enkätsvar. Exempelvis håller endast en av 16 

svarande med om att loggboken är ett bra sätt att dokumentera lärandet och på fråga 2 ringar 

ingen elev in de två mest positiva svaren. Samtidigt ger man ett mer positivt svar på fråga 1 än 

till exempel Q2-gruppen.  

 Fler än hälften av eleverna i P3-gruppen uppger att de endast skriver loggbok i slutet av 

lektionen när de skriver i skolan. På frågan om huruvida de skriver loggbok utanför skolans 

väggar är svaren relativt jämnt fördelade över alla fyra svarsalternativ. Dock uppfattar 

eleverna det som att det är sällan som läraren ställer en fråga som eleverna ska besvara i logg-

boken. De följande frågorna ger klart besked om att ytterst få elever uppfattar att läraren i sin 

undervisning tar upp något som eleverna har skrivit i sina loggböcker. 

 

4.2.8 Sammanfattning 
En majoritet av eleverna verkar vara mer negativa till loggboken än de är positiva. Samtidigt 

är det relativt många elever som på de öppna frågorna visar att de i ord har förstått att logg-

boken främst är ett reflektionsverktyg. Många elever verkar vara särskilt missnöjda med att 

lärarna kommenterar i deras loggböcker för sällan. Rent praktiskt förefaller det vara vanligast 

att läraren har hand om loggböckerna mellan lektionerna. Enkätsvaren tyder på att det är 

mycket ovanligt att eleverna på olika sätt tar del av varandras alster. Vissa skillnader mellan 

de olika grupperna finns varav den tydligaste är X1-gruppens mer positiva hållning jämfört 

med övriga grupper.  

4.3 Loggböckerna 

De analyserade loggböckerna tillhör elever som går i Q2-gruppen. Här refereras till respektive 

elevs loggbok utifrån fingerade namn.  

 Loggböckerna skrevs som en obligatorisk uppgift i ett projekt som gick ut på att 

eleverna gruppvis skulle planera, genomföra och utvärdera undervisning för yngre elever. Q2-

eleverna hade då till uppgift att kontinuerligt skriva i sina individuella loggböcker. Vad de 

skulle skriva om framgick av en skriftlig instruktion som pekar på sex innehållsliga element. 
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Analys av gruppens arbete, hur handledningen fungerade och arbetet med de yngre barnen var 

de tre första. Eleven skulle också utvärdera sin egen arbetsinsats samt se om de frågor som 

dök upp kunde sägas bero på kulturella skillnader. Det sista var att de skulle reflektera kring 

mindre barns uppfattningar om vissa ämnen.  

 

4.3.1 Carmen 

Carmens loggbok består av 11 noteringar och sträcker sig över både planerings- och genom-

förandefasen. Hon verkar skriva efter i stort sett varje temapass. Noteringarna i loggboken är 

alla relativt utförliga. Strax förevisas resultatet av läsningen av Carmens loggbok utifrån den 

använda matrisen. Observera dock att matrisens påståenden på grund av utrymmesskäl, här 

återges i något förkortad form och kan vara svårtolkade och missvisande. För matrisens full-

ständiga påståenden, se bilaga 3. 

 

Tabell 4. Matris Carmens loggbok.  

Påstående Noteringsnummer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Utförligt om vad  JA JA JA JA JA JA JA   
Grupprestationer    JA JA    JA JA 
Förklarar 2  JA  JA       
Egen insats   JA        
Förklarar 4           
Utvärderar  JA      JA JA JA 
Barnperspektiv JA    JA JA  JA  JA 
Handledning           
Reflekterar JA JA   JA JA  JA JA  
 

Tabell 4 visar att Carmen fokuserar mycket på hur gruppen fungerar, både genom att tala om 

vem som gör vad och genom att föra övergripande resonemang, exempelvis om hur varje 

individ bör bete sig för att en grupp ska fungera. Ett annat återkommande inslag i Carmens 

loggbok är att hon tar de yngre barnens perspektiv och diskuterar hur de kan ha uppfattat olika 

situationer. Mer än hälften av gångerna anses Carmen ha reflekterat i sin loggbok. Allt detta 

samtidigt som hon de flesta gångerna berättar utförligt om lektionernas innehåll. Två aspeter 

som däremot inte står i fokus i hennes loggbok är utvärdering av handledningen samt hennes 

egen prestation. 
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4.3.2 Klas 

Klas loggbok börjar med att återge lektionerna som eleverna höll för de yngre barnen. Det 

finns således ingen information från själva planeringsstadiet. Däremot skriver han efter varje 

gång som eleverna har undervisat de yngre barnen, vilket ger sammanlagt 6 noteringar. 

 

Tabell 5. Matris Klas loggbok. 

Påstående Noteringsnummer 
 1 2 3 4 5 6 
Utförligt om vad JA JA JA  JA JA 
Grupprestationer  JA  JA JA  
Förklarar 2    JA   
Egen insats       
Förklarar 4    JA   
Utvärderar JA JA JA  JA  
Barnperspektiv   JA    
Handledning       
Reflekterar      JA 
 

Tabell 5 visar att Klas loggbok har ett starkt fokus på att berätta om lektionernas händelser. 

Loggboken återger generellt vad som har hänt på lektionerna med vissa utvärderande drag. 

Det handlar om kortfattade kommentarer där han drar en del slutsatser men inte riktigt 

specificerar hur han har kommit fram till sin tolkning av händelsen. Klas nöjer sig med en 

tolkning av en situation och kommer inte med flera alternativa förklaringar. I Klas åter-

givande av lektionerna finns det mycket som kan diskuteras vidare och utvecklas men han 

fortsätter istället att berätta vad som hänt. Intrycket är att han många gånger skulle vara för-

tjänt av att trycka på stoppknappen och skriva utförligt om någon av händelserna istället för 

att spola vidare till nästa, särskilt som han har en förmåga att välja ut intressanta händelser 

som är väl värda att diskutera vidare, inte minst sett till vilka kurser som ingår i temaarbetet.  

 

4.3.3 Lennart 

Lennart skriver i jämförelse med Klas och Molle, betydligt längre loggboksnoteringar. Dock 

börjar Lennarts loggbok med själva lektionerna medan planeringsfasen saknas.  
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Tabell 6. Matris Lennarts loggbok.  

Påstående Noteringsnummer 

 1 2 3 4 5 6 

Utförligt om vad JA JA JA JA JA JA 
Grupprestationer JA JA JA       
Förklarar 2             
Egen insats JA           
Förklarar 4             
Utvärderar JA JA JA JA JA JA 
Barnperspektiv JA   JA JA JA JA 
Handledning             
Reflekterar             
 

Tabell 6 antyder att Lennart fokuserar på den pedagogiska delen av uppgiften, d.v.s. barnens 

upplevelser av undervisningen och söker förklaringar till barnens beteenden och reaktioner. 

Vid ett par tillfällen nämner Lennart, efter att han har berättat vad de har försökt göra med 

barnen att han redan på förhand förstått att det inte kommer att fungera. Men eftersom han 

inte har skrivit under planeringsfasen kan läsaren inte utvärdera hans insats på samma sätt 

som om han hade skrivit vid planerandet. Det kan till exempel vara så att han själv kom med 

idéerna eller än värre, att han var passiv och inte bidrog till gruppens arbete.   

 I de första noteringarna säger han en del om gruppens och enskilda gruppmedlemmars 

prestationer men i andra halvan finns ingenting sådant. Att handledning helt saknas är inte så 

konstigt då det var något som främst förekom under temats planeringsfas. Ett bestående 

intryck av Lennarts loggbok är att den inte uppvisar särskilt stor variation då några få av 

påståendena nästan alltid blir ikryssade medan flera andra av dem aldrig är aktuella. 

 

4.3.4 Molle 

Precis som i Lennarts fall börjar Molles loggbok en bit in i temaarbetet. Molles loggbok utgår 

från några av lektionstillfällen med de yngre barnen men nämner ingenting om den planering 

som föregick undervisningen. Loggboken består av endast fyra noteringar varav de två första 

är betydligt längre än de två sista.  
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Tabell 7. Matris Molles loggbok. 

Påstående Noteringsnummer 

 1 2 3 4 

Utförligt om vad JA JA JA JA 
Grupprestationer JA   JA JA 
Förklarar 2         
Egen insats JA JA JA   
Förklarar 4         
Utvärderar JA JA   JA 
Barnperspektiv   JA     
Handledning JA   JA   
Reflekterar JA       
 

Tabell 7 skvallrar om att Molle får med lite om mycket i sina loggboksnoteringar. Molle 

skriver dock ganska kortfattat och vagt om händelserna på lektionerna och koncentrerar sig 

istället på att fundera vidare utifrån det som har skett. I jämförelse med de andra loggboks-

skribenterna får han betydligt oftare med något om sin egen insats. Däremot saknas försök till 

att hitta förklaringar både till sin egen prestation och gruppens.  

 

4.3.5 Patricia 

Patricia skriver ofta, hennes loggbok består av 13 noteringar. Längden på noteringarna 

varierar starkt. Patricias loggbok innehåller ganska många uppenbara formella fel. Det handlar 

framförallt om särskrivningar men även om meningsbyggnadsfel.  

 

Tabell 8. Matris Patricias loggbok. 

Påstående Noteringsnummer 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Utförligt om vad JA   JA           JA   JA JA JA 
Grupprestationer JA JA JA   JA JA JA   JA JA JA     
Förklarar 2 JA JA JA   JA JA JA   JA       JA 
Egen insats JA             JA         JA 
Förklarar 4       JA JA JA   JA         JA 
Utvärderar     JA         JA   JA JA JA JA 
Barnperspektiv               JA     JA JA   
Handledning         JA   JA             
Reflekterar                     JA JA JA 
 

Tabell 8 ger en antydan om att Patricia har ett starkt fokus på gruppen. Många gånger nöjer 

hon sig inte med att skriva varför någon, inklusive henne själv, har presterat som hon gjort. 
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Istället går hon vidare och söker efter möjliga förklaringar till att prestationen blev som den 

blev. 

 Patricia skriver mycket om vad som har hänt. Dessa händelseförloppsskildringar 

kryddar hon med enstaka kommentarer om händelserna. Hon har ett ganska starkt fokus i 

början på hur hennes grupp fungerar, för att sedan mer glida in på hur lektionerna fungerar. 

 

4.3.6 Elevernas röster 

För att elevernas röster ska kunna sägas framträda krävs ett mer personligt färgat språkbruk. 

Här ska därför kort återges några formuleringar som finns i tre av de fem loggböckerna. 

Citaten kan inte sägas vara giltiga som en indikation på det allmänna språkbruket i logg-

böckerna utan är snarare några av de tillfällen när elevernas röster framträder som allra 

tydligast. De övriga två kan inte på samma sätt sägas innehålla en tydlig elevröst. 

 Det första exemplet kommer från Carmens fjärde notering där hon konstaterar att ”När 

ingen lyssnar, vilken händer alla ibland, ska man sätta på sig tålamodsvästen och fortsätta”. 

Lennart skriver ofta färgstarkt i sin loggbok med en hel del avslappnat bildspråk. Hans allra 

sista mening lyder ”Även fast jag kanske inte kommer komma ihåg så mycket så sätter sig 

ändå en del i hjärnan och växer fast”. Det sista exemplet kommer från Patricias loggbok. 

Hennes loggbok präglas flera gånger av att hon känner uppgivenhet inför hur gruppen fun-

gerar. Men efter att de har träffat barnen för första gången blir tonläget aningen mer positivt: 

”Att få träffa barnen verkar ha satt krut i brallan på min grupp för idag jobbade vi bättre än vi 

gjort tidigare”. 

 

4.3.7 Lärarens respons 

Loggböckerna är som sagt skrivna av elever till lärare två. Hon sade i intervjun bland annat att 

de är flera lärare som läser och skriver respons till eleverna. Det stämmer då ytterligare en 

lärare har skrivit kommentarer i föreliggande loggböcker. Här kommer dock endast de 

kommentarer som lärare två har skrivit att tas upp. Detta beroende på att kommentarerna i 

första hand ska vägas mot vad lärare två uppgav i sin intervju. Det föreligger inga problem att 

skilja mellan lärarnas kommentarer då de signerar sina respektive inlägg. 

 Fem gemensamma nämnare i lärarens respons i de fem loggböckerna kan noteras. 

Läraren ger ett betyg. Läraren skriver endast en kommentar i slutet av varje loggbok. Läraren 

varken markerar eller kommenterar de formella aspekterna av elevernas språk. I just dessa 

fem loggböcker ställer läraren inga frågor i sin respons. Den sista gemensamma nämnaren för 
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loggböckerna är att läraren aldrig kopplar tillbaka till något specifikt som eleverna har skrivit. 

Men vad skriver då läraren i respektive elevs loggbok? 

 Kommentaren i Carmens loggbok är tre rader lång. Läraren skriver att loggboken är 

”mycket fyllig”. Läraren konstaterar vidare att eleven har ett tredelat fokus på sig själv, sin 

grupp och barnen som gruppen undervisar. Läraren menar även att Carmen i sin loggbok 

”reflekterar över vad som händer utifrån mer än en synvinkel”. Lärarens kommentar i Klas 

loggbok sträcker sig över sex rader. Läraren beklagar sig över att Klas inte skrivit i 

planeringsfasen men konstaterar samtidigt att reflektioner finns i texten. Dock, tillägger hon, 

är dessa inte särskilt utförliga. I Lennarts loggbok skriver lärare två endast ett betyg utan 

någon vidare kommentar.  Molle får drygt fem rader respons av läraren. Läraren börjar med 

att konstatera att hon småskrattar vid läsandet eftersom hon ser en komisk aspekt av elevens 

funderingar om lektionerna. Hon tycker vidare att loggboken innehåller ”läsvärda 

reflektioner”. Utöver betyget skriver läraren i Patricias loggbok en fyra rader lång kommentar. 

Hon konstaterar bland annat att ”loggboken är fyllig” och att texten rymmer vad som hänt 

men också Patricias egna tankar.  

 

4.3.8 Sammanfattning 
Loggboksanalysen indikerar att innehållet i loggböckerna uppvisar en stor spridning. Det 

gäller såväl mellan olika elever som mellan en och samma elevs olika anteckningar. De flesta 

anteckningarna är dock relativt fylliga men även detta varierar. Elevernas röster framträder i 

loggböckerna men riktigt tydligt är detta endast vid ett fåtal tillfällen. Läraren skriver respons 

i slutet av loggböckerna och ger då en sammanfattande kommentar över innehållet men utan 

att konkret koppla tillbaka till något som eleverna har skrivit.  
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5 Diskussion 
Under diskussion ska en rad frågor avhandlas. Allra först diskuteras lärarnas förhållningssätt 

till loggboksskrivande. Här knyter vi tillbaka till arbetets frågeställning om hur lärarna 

motiverar och genomför loggboksskrivande. I anslutning härtill granskas hur loggboks-

skrivandet förhåller sig till styrdokumenten. Den andra delen av kapitlet ägnas åt att diskutera 

hur eleverna ser på loggboksskrivande. Därpå följer en kort diskussion om samstämmigheten 

mellan lärarnas intervjusvar och elevernas enkätdito. Den fjärde delen av diskussion tar upp 

vad eleverna skriver i sina loggböcker utifrån loggboksanalysen. Diskussionen avslutas sedan 

med en redogörelse för hur jag själv ser på att använda loggbok i min undervisning vilket 

även kan ses som arbetets slutsatser. Särskilt intresse riktas genomgående i diskussion mot 

förhållandet loggboksskrivning och lärarrespons. 

 De intervjuade lärarnas förhållningssätt diskuteras utifrån hur de motiverar loggboks-

skrivande samt hur de uppger att de genomför det. Vad gäller lärarnas motiveringar är det 

inget som sticker i ögonen. Alla motiveringar nämns också av litteraturen. En motivation till 

loggboksskrivande är att eleverna blir aktiva (Björk 1995:58). En annan att eleverna kan 

kommunicera direkt med sina lärare (Jörgel-Löfström 1995:132, Halse 1987:35, Stillman 

1987:84). Lärarna tycker att alla elevernas röster träder fram i loggboksskrivandet (D´Arcy 

1987:42). Lärare två poängterar att även de elever som normalt sett inte hörs i klassrummet nu 

bidrar med en stämma. Halses (1993:4, 1987:35, 1993:10 ) resonemang om  

att loggboken ger en röst åt de tysta eleverna och att stämmor möts i varje elevs loggbok före-

faller således vara ett centralt motiv för lärarna. Lärare två är inne på att eleverna i loggboken 

konstruerar kunskap, vilket Tynjälä m.fl. (2001) lyfter fram som ett argument för loggboks-

skrivande. Lärarnas vanligaste argument till förmån för loggboksskrivande förefaller vara 

möjligheten för eleverna att reflektera, vilket får ett starkt stöd av litteraturen (Halse 1993:10, 

Dysthe 1996:102–106, Tynjälä 2001:47, 52, 55,  Forsgren m.fl. 2007, Kursplanen för Svenska 

B). 

 När det kommer till hur loggboksskrivandet genomförs kan det konstateras att 

styrningen är olika stark hos de intervjuade lärarna. Medan lärare två lämnar ansvaret för att 

loggboken fylls helt och hållet till eleverna så initierar lärare fyra hela tiden loggboks-

skrivandet i sina klasser. Litteraturen lutar åt att det första är bäst eftersom eleverna då hela 

tiden har tillgång till loggboken och skriver när behovet uppstår. Samtidigt säger flera av 

författarna att detta långtifrån alltid fungerar i klasserna (Johansson 1993:22–23, Jörgel-

Löfström 1995:132). 
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 Frågan om huruvida läraren eller eleverna ska ha hand om loggböckerna är en 

detaljfråga som varje loggboksanvändande lärare själv avgör. Jag vill ändå försöka visa att 

förvaring av loggböckerna i klassrummet alternativt att läraren tar med sig dem till 

lektionerna kan innebära vissa fördelar. Som jag ser det kan det per automatik skänka struktur 

och variation till loggboksskrivandet. Om eleverna själva har med sig loggböckerna är det 

antagligen lätt att som lärare upprepa samma startfråga lektion efter lektion och att alltid för-

lägga skrivandet till slutet av lektionerna. Då uteblir all variation i loggboksskrivandet vilket 

även är risken när eleverna självständigt förväntas se till att loggboksskrivandet flyter på. När 

läraren istället har med sig loggböckerna blir det mer naturligt att variera när på lektionerna 

eleverna skriver och vad de skriver. Läraren blir dessutom av blotta anblicken av logg-

böckerna påmind om att han till nästa lektion behöver avgöra hur de kan användas. Men han 

kan komma fram till att de inte alls behövs eller fyller någon funktion och därmed inte ta med 

dem till klassrummet. Det blir i sig en signal till eleverna om att loggboken inte ska användas 

på den lektionen. En sista fördel med att loggböckerna förvaras i skolan är att läraren alltid 

har tillgång till dem vilket kan vara bra om oväntad möjlighet för responsskrivande uppstår.  

 Nackdelen med att loggböckerna förvaras i skolan eller av läraren är att eleverna inte 

alltid har tillgång till böckerna vilket minskar deras möjligheter att välja när de vill skriva. Ett 

sätt att åtminstone delvis undgå den problematiken är att läraren delar ut loggböckerna i 

början av lektionen, möjligen med en kompletterande instruktion om vilken funktion 

loggboksskrivandet bör riktas in på just den dagen.  

 Eleverna bör dock inte kunna avsäga sig allt ansvar för loggboken. Därför vore ett 

naturligt inslag i en grupp som är någorlunda van vid loggboksskrivande att skriva loggbok 

självständigt och själva lämna in till läraren när de bedömer att det är lämpligt att läraren läser 

och kommenterar.   

 Tillbaka till de intervjuade lärarnas tillvägagångssätt ser vi att tre av de intervjuade 

lärarna använder frågor för att få eleverna att komma igång med loggboksskrivandet, vilket 

även är vad Johansson (1993:22—23), Björk )1995:66) och Jörgel-Löfström (2005:34, 50, 53, 

60, 63) gör. Undantaget är lärare två som tillsammans med sina kollegor ger en sammanhållen 

instruktion för en längre periods loggboksskrivande. Det är min övertygelse att dessa två sätt 

fungerar utmärkt men att slentrian ska undvikas, d.v.s. att samma frågor inte ska användas i 

för stor utsträckning. Ju mer specificerade frågorna är desto lättare torde det vara för eleverna 

att komma igång med skrivandet. Istället för att fråga ”Vad har du lärt dig idag?” kan man 

fråga ”Vad har du lärt dig idag om solrosor?” Vidare har båda dessa sätt sina fördelar såsom 

att loggbokens innehåll blir konkret och det torde vara lätt för eleverna att komma igång med 
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sitt skrivande. Stillmans funktioner, (1987:80–85) såsom att skriva löften till sig själv och att 

föra en skriftligt dialog med sig själv, anser jag vara ett attraktivt mål. Särskilt mer loggboks-

vana elever borde vara förtjänta av att läraren talar om loggbokens funktioner, bland annat 

eftersom det ger dem större frihet som skribenter. 

 Lärarna uppger att eleverna vanligtvis skriver i slutet av lektionerna. Det stämmer med 

den bild eleverna ger i fråga 18 i enkäten. Flera av de refererade författarna menar dock att 

loggboksskrivande med fördel kan användas lite när som helst under en lektion (Dysthe 

1999:293, Jörgel-Löfström 1995:14–15) eller flera gånger under samma lektion (Halse 

1993:4). Personligen anser jag att det mest naturliga många gånger är att skriva i slutet av 

lektionerna varför det är förståeligt om loggboksskrivande som avslutning på lektionen är ett 

dominerande modus. Men, det finns samtidigt vinster att hämta med att variera tidpunkten för 

loggboksskrivande. Om man gör det varieras per automatik vad man skriver eftersom det i 

flera början av lektionen inte går att skriva vad man har lärt sig under lektionen. Och att 

skriva flera gånger på samma lektion kan ge spännande inblickar i vad som händer med 

elevernas förståelse under en enskild lektion.  

 Lärarna avsätter en begränsad tid för loggboksskrivande. Lärare tre och fyra uppger 

cirka tio minuter medan lärare ett framför att de har tjugo minuter avsatt på schemat till 

loggboksskrivande. Sandström Madsén (1996:13), Jörgel-Löfström (2005:34–41) och 

Johansson (1993:22–23) hävdar att skriva för att lära handlar om att skriva kort, medan 

D´Arcy (1987:44) menar att man ska låta loggboksskrivande ta den tid det tar. Arbetets 

underlag är för litet för att dra några säkra slutsatser men det är värt att notera att lärare etts 

elever, som får mest tid till loggboksskrivande, är de som är mest positiva till loggboks-

skrivande. Det är också värt att notera att lärare ett i sin intervju säger att eleverna ibland 

tycker att de får för lite tid till loggboksskrivandet vilket inte är något som de andra lärarna tar 

upp.  

 De elever i Q2-gruppen vars loggböcker ingår i detta arbete har självständigt skött logg-

boksskrivandet. Det verkar osannolikt att alla deras noteringar vore skrivna på max tio 

minuter. Intrycket är snarare att en del av eleverna, vid vissa skrivtillfällen, har lagt ned 

betydligt mer tid än så. Ingen av eleverna tar i enkäten upp tidsaspekten, men den efterfrågas 

inte heller explicit. Däremot nämner lärare ett i sin intervju att hennes elever ibland tycker att 

de får för lite tid till loggboksskrivandet. Jag menar att det kan vara väl värt att prova att ge 

eleverna längre skrivtid för att se om det är en avgörande faktor för loggboksskrivandets ut-

fall. Den försiktiga rekommendationen blir att variera tidsåtgången för skrivandet, främst sett 

till syftet, men att alltid låta eleverna skriva under en starkt begränsad tid är tveksamt. Snåla 
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tidsgränser kan vara bra när eleverna ska anteckna sin förförståelse men det är mer tveksamt 

om det är av godo när de ska nå fram till sina innersta tankar och åsikter utifrån ett multi-

dimensionellt perspektiv. De analyserade loggböckerna talar för att tidsgränser inte alltid är 

bra. De lite längre noteringarna som eleverna gör har ett annat djup och går på djupet också 

med andra, nya ämnen som dyker upp medan de skriver på ett helt annat sätt än de noteringar 

som verkar vara nedkrafsade på minimal tid.  

 De flesta eleverna skriver, enligt såväl lärare som elever, sällan i loggböckerna hemma. 

Detta kan bero på en mängd orsaker såsom att eleverna inte har tillgång till loggböckerna eller 

att de föredrar att skriva i skolan. Att eleverna skriver hemma kan enligt mig inte ses som en 

nödvändighet då loggboksskrivande handlar mycket om att skriva för stunden eller för att 

bearbeta en avslutad lektion. Det handlar också mycket om ett skrivande som på olika sätt ska 

användas i det fortsatta lektionsarbetet. 

 Lärarnas bild av att eleverna sällan tar del av varandras loggbokstexter får stöd av 

enkätsvaren. Detta förfarande är att beklaga då elevernas loggböcker tidvis kan innehålla 

noteringar som är värda att diskutera vidare kring eller som hela klassen skulle vara förtjänt 

av att känna till. Denna delgivning av vad andra elever skriver kan gå till på flera sätt. Dysthes 

provkarta (1996:113–115, 120, 136) på hur man kan arbeta vidare med elevernas loggboks-

noteringar innehåller säkerligen något som passar varje grupp och elev. Dysthe (1999:282), T. 

Fulwiler (1987:7) och Tynjälä (m.fl. 1995:50) förespråkar att skrivandet i loggboken 

kombineras med muntliga aktiviteter. Att läsa upp vad man har skrivit för klassen kan vara 

jobbigt men under förutsättning att Sandström Madséns (1996:18–19) och T. Fulwiler 

(1987:7) förslag om rätten till att passa tillämpas torde de flesta elever kunna se det som en 

acceptabel och givande lärandeaktivitet. 

 Lärare ett för fram att hennes ambition är att eleverna ska gå tillbaka i loggböckerna för 

att studera sin egen utveckling. T. Fulwiler (1987:7) ger ett enligt mig, lovande förslag hur 

läraren kan förmå eleverna att göra detta, när han säger att eleverna kan få i uppgift att gå till-

baka för att sätta rubriker etc. Det blir då naturligt för eleverna att läsa vad de själva har 

skrivit. De kan därtill skriva en reflektion om vad de tyckte att omläsningen gav dem. Även 

M. Fulwiler (1987:198) visar på vikten av att eleverna går tillbaka och läser om sina logg-

böcker. Det var när hon själv gjorde så som hon upptäckte att hennes problem sällan var så 

allvarliga som de först verkade. Den insikten torde många gymnasieelever kunna vara 

behjälpliga av. 

 En aspekt som tas upp i litteraturen kan varken bekräftas eller dementeras av denna 

undersökning. Det gäller D´Arcys (1987:45) påstående om att elever är mer benägna att ta till 
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sig lärarens svar i loggboken än samma information i en lärobok. Men det faktum att ingen av 

de intervjuade lärarna nämner ämnet indikerar att det är en funktion som inte är särskilt 

vanlig. Och återigen finns det sannolikt ett samband med vilken frekvens läraren läser och 

responderar eleverna. 

 Sahlins (2007:32–33) och Dysthes (1999:294) teser om loggboken som en klippa att 

luta sig emot i stormen har inte kunnat verifierats. Men inte heller finns det resultat som tyder 

på att deras resonemang inte skulle hålla. Flera av de intervjuade lärarna säger dock att de via 

loggboken får information om hur olika gruppmedlemmar sköter sig. I elevenkäten är det 

flera som nämner att de i loggboken brukar berätta hur deras gruppkamrater har skött sig och 

det är ett stående inslag i de analyserade loggböckerna. Men några långtgående eller ens säkra 

slutsatser om loggbokens konfliktlösande kraft bjuder inte detta arbete på, endast en finger-

visning om att elever gärna skriver om sina gruppkamrater. I de analyserade loggböckerna är 

det vanligare att eleverna skriver om sina medarbetare och deras insatser än utvärderar sig 

själva vilket ger en fingervisning om att det kan vara svårt att spegla sig själv och i text 

erkänna eventuella tillkortakommanden.  

 T. Fulwiler (1987:193–197 och Dysthe (1999:242–243) tar båda upp att loggböckerna 

hjälper läraren att individualisera undervisningen då de kan se vad varje elev har tillgodogjort 

sig utifrån en lektion. Jag håller i och för sig med om att loggböckerna gör det möjligt att se 

hur varje elev har tolkat undervisningen. Men samtidigt undrar jag om det inte mest är i 

teorin. Ingen lärare nämner explicit att de använder loggboken för att individualisera. Ingen 

elev säger i enkäten att hon i loggboken får uppgifter från läraren att besvara. Samtidigt är det 

otvetydigt så att loggböckerna rymmer en potential till att individualisera men ett måste är i så 

fall att eleverna inser att de kan få frågor och uppgifter i loggboken från läraren att besvara. 

Nu måste individualiseringen i loggböckerna inte nödvändigtvis innebära att läraren där ger 

uppgifter till eleverna utan det kan i viss utsträckning räcka med mer specifika och personliga 

kommentarer. Men för att på allvar kunna tala om loggboken som ett instrument för 

individualisering bör lärarna på sikt verkligen använda loggböckerna till att kommunicera 

uppgifter till eleverna. 

 Lärarna har olika inställning till bedömning. Lärare ett bedömer överhuvudtaget inte 

loggboken. Lärare två sätter betyg på loggboken efter varje avslutat tema. Lärare tre tar med 

kvalitén på reflektionerna i sin samlade bedömning av eleverna medan lärare fyra ser logg-

boken som en god dokumentation över elevernas språkliga utveckling. Litteraturen är något 

delad även om majoriteten av författarna trycker på att loggboken inte ska bedömas. Mothugg 
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får de dock av Dysthe (1991:24) och Tynjälä (2001:48) vilka båda tycker att eleverna kan 

välja ut några noteringar som läraren inkluderar i sin bedömning av elevens kunskaper.  

 Lärarna anger att eleverna kan använda loggboken till att utvärdera deras undervisning 

(Halse 1987:35, Sandström Madsén, 1996:18–19, Johansson, 1993:7–8, 14, Sahlin, 2007:3). 

Av svaren i elevenkäten är dock detta något som förekommer ytterst sällan. En anledning till 

detta kan vara att eleverna helt enkelt inte vågar. En annan möjlig förklaring är att lärarna inte 

har tryckt tillräckligt på denna funktion tillräckligt tydligt för eleverna.  

 De intervjuade lärarna gör ingen explicit åtskillnad mellan det som Dysthe (1991:20) 

kallas tanke- respektive presentationsspråk. Det är ändå tydligt att de har anammat hennes 

tankegång om att båda språktyperna har sin givna plats inom lärandet. Det märks kanske 

framförallt i att de framhärdar i att språkets formella aspekt är oviktig vid loggboksskrivande. 

Det som lärare två benämner informellt skrivande har säkerligen flera beröringspunkter med 

tankespråket. Frågan är huruvida de villkor som Dysthe stipulerar för att tankespråket kan 

leda till lärande är uppfyllda. Med tanke på att många av eleverna skriver att de tycker logg-

boksskrivandet som ”meningslöst” är det tveksamt om de ser vitsen med det.  

 En annan av Dysthes förutsättningar är att eleverna kan reflektera, en förmåga som 

loggboken borde kunna hjälpa till att träna upp. Lärarna säger dock att vissa elever aldrig når 

fram till reflektion. Därför måste lärare ställa sig frågan om loggboken ska användas till varje 

elev eller om det finns bättre sätt för dessa elever att utveckla sina reflektioner. 

 En mindre positiv faktor som inte kan ignoreras är den negativa attityd som många av 

eleverna ger uttryck för i enkäten. Elevernas svar visar framförallt på vikten av att dels få dem 

att se vinsterna med loggboksskrivande, dels att läraren skriver respons någorlunda ofta. Det 

är tydligt att de elever som uttrycker sig mest negativt om loggboksskrivande många gånger 

även anser att lärarna responderar för sällan. Men många har även missat meningen med 

loggboksskrivande; kanske att en kontinuerlig dialog om loggboksskrivandets syfte (Jörgel-

Löfström 2005:33–34, 38, 53) kan ändra på det. 

 Inte heller verkar det vara särskilt många av eleverna i undersökningen som använder 

loggboken för att ställa frågor till sina lärare (Johansson 1993:5, Staton 1987:51, D´Arcy 

1987:4, Dysthe 1996:102–106, Jörgel-Löfström 2005:15, 59). Här finns således ett 

användningsområde som lärarna skulle kunna betona för eleverna att använda mer. Det skulle 

kunna vara en liten del i att eleverna blir mer positiva till loggboksskrivandet. Men för att 

detta ska fungera krävs det å andra sidan att lärarna har möjlighet att besvara frågorna inom 

rimlig tid.  
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 T. Fulwiler (1987:193–197) och Björk (1995:62–65) framhåller loggbokens informella 

skrivande som en potential för att samla tankar och argument inför muntliga diskussioner. Det 

förefaller vara ett användningsområde som eleverna i enkäten sällan använder loggboken till. 

Inget svar på enkätens öppna fråga om vad de använder loggboken till, pekar i den riktningen. 

Sahlins (2007:34) förslag om att eleverna ska skriva efter en diskussion för att alla ska kunna 

föra fram sin åsikt är en idé väl värd att prova. Detta indikerar att det finns vissa uppslag som 

de intervjuade lärarna kan testa för att ytterligare variera sin användning av loggboken. 

 Det är svårt att utifrån denna undersökning säga något generellt om hur de intervjuade 

lärarnas intentioner märks i elevernas enkätsvar. Detta beror på att samtliga lärare i loggboks-

skrivandet samverkar med flera andra lärare som kan påverka att de intentioner de intervjuade 

lärarna uttrycker inte fullt ut har nått fram till eleverna. Elevernas attityd till loggboks-

skrivande kan inte heller uteslutande hänföras till deras nuvarande lärare då tidigare erfaren-

heter från grundskolan också spelar in. Det tar lång tid att lära sig, så hur utfallet ser ut i de 

olika klasserna hänger inte bara på vad deras nuvarande lärare gör utan även naturligtvis på 

vad deras tidigare lärare har gjort.  Dock finns det vissa områden där elevernas och lärarnas 

svar uppvisar samstämmighet. 

 Ett av dessa områden gäller lärarens kommenterande i loggböckerna. Tre av lärarna 

upplever att de inte hinner kommentera så frekvent och i den utsträckning som de skulle vilja 

och eleverna tycker att de får kommentarer för sällan av lärarna och att dessa är för vaga. 

Lärare tre som undervisar i samtliga P-grupper är överens med sina elever om att det faktum 

att hon inte har möjlighet att skriva särskilt ofta i loggböckerna gör att loggboksskrivandets 

potential tillvaratas i mindre omfattning. Här finns alltså ett visst mått av samförstånd mellan 

eleverna och en av lärarna. Här finns dock vissa undantag. X1-gruppen är till exempel 

övervägande positiv till lärare etts responsfrekvens medan lärare ett själv upplever att hon inte 

hinner respondera så som hon skulle önska. Lärare ett är den lärare som anger högst 

responsfrekvens och är också den lärare vars elever är mest positiva till lärarens 

svarsfrekvens. Det är möjligt att det finns många olika förklaringar till att X1-gruppen är den 

mest positiva. Men av de faktorer som framgått av detta arbete är den tydligaste skillnaden 

mellan de olika grupperna lärare etts responsfrekvens. Det synes således som att lärarens 

responsfrekvens har stor betydelse för loggboksskrivandets utfall. Detta väcker frågan om 

lärare etts respons även på ett kvalitativt vis skiljer sig från de andra lärarna. Tydligt är i alla 

fall att hon arbetar med att skriva en utveckla respons vilket Staton (1987:52) framhåller som 

en helt avgörande faktor för loggboksskrivandets utfall. 
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 Flera elever i de andra grupperna menar att lärarna skriver mycket kortfattade kommen-

tarer av allmän karaktär i slutet av ett temaarbete. Det går stick i stäv med den tidigare 

forskningens slutsatser. Åtskillig av den litteratur (Staton 1987:56, D´Arcy 1987:44, Jörgel-

Löfström 1995:12–13 Sandström Madsén 1996:18–19, Björk 1995:60, Johansson 1993:21, 

23, 45, Stillman 1987:79, 84) som har tagits upp understryker vikten av att läraren skriver 

specifik respons som återkopplar till elevernas tankar och idéer men att läraren däremot inte 

rättar loggböckernas språkriktighet. Det beskrivna sättet att skriva respons menar författarna 

är en förutsättning för att få loggboksskrivandet att fungera och utnyttja en större del av dess 

lärandepotential. Men denna litteratur säger också att läraren bör skriva respons med en viss 

frekvens. Tyvärr finns det ingen enkel mirakellösning på detta där lärarna finner massor utav 

arbetstid att lägga på responsskrivandet. 

 Lärarens respons är oerhört viktig. Det poängteras starkt av litteraturen men det är också 

tydligt att de intervjuade lärarna har anammat den tanken. I en av enkätens öppna frågor 

diskuterar eleverna lärarnas kommenterande med hetta. Det övergripande skälet till att 

lärarens respons är så viktig är att flera av loggbokens funktioner är beroende av att läraren 

skriver respons relativt ofta. Det handlar om funktioner som att få svar på sina frågor, att veta 

om man är på rätt väg i sitt loggboksskrivande, att läraren ska vara medveten om och vid 

behov kunna ingripa vid eventuella konflikter. Men det handlar också om att läraren tillför 

ytterligare en röst, en stämma, (Halse 1993:10) till loggboken. Utan respons från läraren finns 

det också en stor risk att eleverna stannar på en lägre reflektionsnivå (Forsgren m.fl. 2007). 

 De intervjuade lärarna uppvisar goda teoretiska tankar om vad som bör ingå i responsen 

då alla betonar att de främst tittar på och ger svar på elevernas tankar och idéer. Samtidigt kan 

denna undersökning inte säga något om hur de faktiskt lyckas då lärarkommentarer i ytterst 

liten utsträckning varit föremål för granskning. Lärare tvås kommentarer tyder på att hon till 

stor del lyckas omsätta sina tankar om att koncentrera sig på innehållet i sin respons. Hon 

fokuserar vidare först på det som är positivt med elevernas loggböcker innan hon tar upp vad 

som behöver utvecklas. Nackdelen sett till vad mycket av litteraturen säger är att hon skriver 

relativt sällan och responsen inte innehåller återkoppling på något konkret som eleverna har 

skrivit. Men underlaget är som sagt alldeles för litet för att kunna dra några säkra slutsatser 

om lärare tvås respons.  

 Ytterligare ett skäl för att läraren bör skriva respons ofta är att det ger möjlighet att 

påvisa för eleven huruvida denne är inne på rätt spår i sitt loggboksskrivande eller inte. 

 Tyvärr har frågan om hur lärarresponsen bör utformas inte kunnats ge något 

tillfredställande svar. Något som har fokuserats har varit i vilken utsträckning läraren bör 
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använda sig av frågor i responsen då Staton (1987:56) är negativ medan andra författare 

(Jörgel-Löfström 1995:12–13, Johansson 1993:23, T. Fulwiler 1987:6) är positiva till frågor. 

Personligen tror jag att variation är lösningen även här, d.v.s. att använda frågor med viss 

måtta. Mina egna erfarenheter tyder även på att frågor fungerar bäst när dessa är öppna men 

gärna lite provocerande. Det genererar nästan alltid direkta, oombedda svar från eleverna när 

jag utifrån deras tidigare resonemang formulerar en fråga med någon form av slutsats. 

  Ett andra område där samstämmighet råder mellan eleverna och lärarna är kraven på 

språkriktighet i loggboken. Eller rättare sagt: de slopade kraven på språkriktighet. En stor del 

av eleverna har uppfattat att lärarna lägger mindre vikt vid hur eleverna skriver i loggboken 

rent formellt. Detta förhållningssätt hos lärarna har ett stort stöd i litteraturen (Staton 1987:56, 

D´Arcy 1987:44, Jörgel-Löfström 1995:12–13 Sandström Madsén 1996:18–19, Björk 

1995:60, Johansson 1993:21, 23, 45, Stillman 1987:79, 84). Eleverna är dock ganska 

splittrade i frågan även om närmare en tredjedel inte alls vill att läraren ska rätta språk-

riktigheten i loggböckerna. Några fler av eleverna tycker att språkliga fel är mer acceptabla i 

loggboken än i andra skoltexter. Detta ger ett visst elevstöd för vikten av att i skolan kunna 

skriva i den typ av forum som loggboken d.v.s. ett forum där innehållet fokuseras.  

 Eleverna och lärarna verkar i de flesta fall vara överens om att loggboken ska användas 

till reflektion. Många elever anger att de använder loggboken till att skriva reflektioner och 

det är också en funktion som lyfts fram av lärarna. 

 Av lärarintervjuerna att döma använder inte lärarna loggboken till att kartlägga 

elevernas förförståelse vilket är ett utpekat användningsområde (Jörgel-Löfström 1995:64, 

Sandström Madsén 1996:5, Björk (1995:62–65). Även elevenkäten tyder på att elevernas för-

förståelse är ett sällan förekommande användningsområde för loggboksskrivande. Det är 

således ett sätt att använda loggboken som de intervjuade lärarna har kvar att utnyttja om de 

strävar efter att i högre utsträckning variera loggboksskrivandet.  

 Loggboksanalysen visar flera intressanta aspekter av elevers loggboksskrivande. Här 

diskuteras bland annat loggböckernas perspektivrikedom och deras ämnesmässiga bredd men 

även det faktum att en del elever fastnar i att rabbla upp händelser.  

 Något som jag tycker är väl värt att uppmärksamma vid läsningen av loggböckerna är 

det faktum att alla fem loggböckerna visar på de olika elevernas förmåga till att ta andra 

människors perspektiv. Alla fem resonerar nämligen vid minst ett tillfälle om hur de tror att 

grundskolebarnen som de undervisar uppfattar olika saker. Detta perspektivtagande är en av 

vinsterna med loggboksskrivande som Dysthe (1996:102–106)  har påtalat. Dysthe 

(1996:211) och T. Fulwiler (1987:193–197) säger att loggboksskrivande är en typ av 
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skrivande som är uppnåeligt för i stort sett alla elever vilket är ytterligare ett argument för 

loggboksskrivande. Elevsvaren i enkäten tyder dock på att många av eleverna kanske inte 

uppfattar det så. Däremot tyder loggboksanalysen på att författarna är rätt ute ty alla här 

analyserade loggböcker uppvisar tendens till att kunna följa instruktionen. Men då är det 

tyvärr ett mycket litet antal loggböcker som ingår i undersökningen. En central vinst som lyfts 

fram främst av Halse (1987:37) är att elevernas förmåga att resonera mer övergripande och 

allmängiltigt tycks kunna öka som ett resultat av loggboksskrivande.  

 Loggboksanalysen visar att eleverna i Q2-gruppen till viss del fastnar i att rabbla upp 

vad som har hänt. Men den visar också att eleverna med händelserna som bakgrund har 

många möjligheter att tänka vidare och ta andra människors perspektiv. Båda dessa iaktta-

gelser är dock högst individuella eleverna emellan. En del av dem fastnar i hög utsträckning i 

att referera händelser, medan andra med hjälp av endast någon sammanfattade mening om vad 

som har hänt är kapabla att skriva reflexivt.  

 Loggboksanalysen visar även på den innehållsmässiga bredden i loggböcker. I Q2-grup-

pen hade eleverna en instruktion med sex definierade områden som loggböckerna skulle ta 

upp; ändå är innehållet varierat hos var och en av loggboksskribenterna. Det är enkelt att 

föreställa sig att innehållet skulle kunna bli än mer varierat under en längre tidsperiod och om 

loggboken används även inom den ”vanliga” svenskan.  

 Loggboken rymmer enligt de intervjuade lärarna en potential att nå många av de formu-

leringar som ryms i styrdokumenten. Även om de på den direkta frågan främst nämner mål 

om att eleverna ska kunna reflektera berör de vid andra tillfällen i intervjuerna andra mål som 

finns i läroplanerna. Det handlar om att stärka elevernas självkänsla och individualisera. 

 Läroplanen föreskriver att läraren i sin undervisning ska utgå från elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Loggboken måste anses vara ett gott instrument för att nå dithän. 

I exemplet med de analyserade loggböckerna har läraren goda möjligheter att spinna vidare 

utifrån de erfarenheter som eleverna gjorde när de undervisade de yngre barnen. Men logg-

boken kan som Jörgel-Löfström (1995:64), Sandström Madsén (1996:5) och Björk (1995:62–

65) framhåller, användas för att eleverna skriver om ett visst område innan eleverna börjar 

arbeta med ett område.  

 Loggböckerna förefaller bidra till elevernas reflektion vilket är ett viktigt mål i Kurs-

planerna för svenska A och B. Detta säger lärarna i intervjuerna medan många av eleverna i 

enkäterna skriver att de reflekterar. Även läsningen av ett begränsat antal loggböcker tyder på 

att loggböckerna ger eleverna chansen att visa sin reflektionsförmåga.  
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 Dysthe (1996:102–106) säger att loggboken gör det möjligt för eleverna att ta andra 

människors perspektiv. Även loggboksanalysen tyder på att så skulle vara fallet. Denna för-

måga, att se problem och möjliga lösningar och förklaringar utifrån andra människors 

perspektiv är ett av målen i Lpf 94. 

 Sammanfattningsvis kan därmed sägas att loggböckerna i bidrar till att uppfylla styr-

dokumentens målformuleringar. Det gäller såväl kursplaners specifika mål om reflektion som 

läroplanens mer övergripande skrivningar om att läraren ska individualisera och i sin under-

visning ta hänsyn till elevernas förkunskaper. Det sistnämnda verkar dock inte ske i de 

intervjuade lärarnas grupper. Viktigt är också att lärarna uppger att utfallet av loggboks-

skrivande visar en stor spännvidd mellan olika elever varför i vilken utsträckning loggboken 

bidrar till att uppfylla styrdokumentens mål är högst varierande. 

 När det kommer till min egen attityd till loggboken vill jag börja med att säga att jag 

som lärare tror på loggboken. Men det är mycket som ska fungera och många förutsättningar 

som ska vara uppfyllda för att jag ska arbeta kontinuerligt med loggboksskrivande. 

 Det första av dessa förutsättningar är att jag har möjlighet att hyfsat ofta skriva 

personlig och specifik respons tillbaka till eleverna. Exakt hur ofta detta bör ske för att logg-

boksskrivandet ska kunna anses fungera tillfredsställande är ytterst svårt att sia om. Men slut-

satsen är att responsen är så pass viktig att det är bättre att åtminstone tidvis avstå från logg-

boksskrivande än att hålla igång den trots att tid för responsskrivande inte finns. 

 En annan förutsättning som behövs för att jag ska begagna mig av loggboksskrivande är 

att jag förmår variera användandet. Ett mycket enkelt sätt att variera användandet är att 

variera när på lektionen som eleverna skriver. (Dysthe 1999:293, Jörgel-Löfström 1995:14–

15).   

 En annan viktig aspekt är hur man som lärare bearbetar det som eleverna har skrivit. 

Presenterar man några noteringar på en OH för vidare diskussion? Låter man de elever som 

vill läsa högt ur sina loggböcker? Kan man inte, vid något tillfälle, kopiera så att varje elev får 

en anonym notering från en kamrat att skriva en reaktion på? Det sistnämnda endast vid något 

tillfälle då eleverna har skrivit om något gemensamt. 

 En tredje förutsättning är att omgärda loggboksskrivandet med en god struktur. Lärare 

fyra, som är den mest positiva av de intervjuade lärarna, är också den som håller hårdast i 

kopplet när eleverna skriver loggbok. 

 Möjligheten att genom loggboken även låta de tysta eleverna komma till tals är ett för 

mig mycket starkt vägande skäl. Det nämns av flera av de intervjuade lärarna liksom av Halse 

(1993:4, 1987:35, 1993:10) och Dysthe (1996:113–115, 120, 136). 
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 Kommer jag då att rätta språkriktigheten i loggböckerna? Svaret är nej eftersom jag här 

menar att det är innehållet som är det allra viktigaste. Språkriktighet kan tränas på andra sätt. 

Jag betvivlar i och för sig Fulwilers (1987:194) tanke om att formella fel försvinner av sig 

själva med tiden men anser att det finns bättre tillfällen att bekämpa dessa än i loggboken. Att 

ta upp språkliga fel som görs i loggboken skulle antagligen göra det mycket svårare att 

komma åt det ”flow” som lärare fyra anser är ett viktigt mål med loggboksskrivandet. 

 Kommer jag då att låta loggboken vara betygsgrundande? Svaret är ja, men med vissa 

invändningar. Det finns starka argument både på för- och motsidan. Sahlin (2007:36) är den 

enda uttalade positiva författaren medan de övriga säger nej till bedömning. Det avgörande 

för mig är dock läroplanens föreskrivning om att läraren ska ta alla tillgängliga möjligheter till 

att inhämta kunskap om elevens kunskapsnivå. Lärare fyra framför ett annat starkt argument 

då hon konstaterar att loggboken ofta rymmer elevernas språkutveckling och att hon som 

språklärare inte kan få mer svart på vitt hur eleven ligger till. Ett argument mot bedömning 

som framkommit här är att eleverna riskerar att bli blockerade om de vet att loggboken ska 

bedömas. Det stämmer säkert till viss del, men samtidigt är eleverna så vana vid att bli be-

dömda att man i så fall måste fråga sig när man kan bedöma eleverna. Ett annat starkt skäl till 

min positiva inställning till att låta loggböcker vara betygsgrundande är det som lärare tre tar 

upp i sin intervju, nämligen att reflektionsförmågan explicit anges som betygskriterium 

(Kursplanen Svenska B). Eftersom loggboken många gånger blir väldigt personlig finns 

emellertid en risk att elever uppfattar ett betyg mer som ett betyg på de själva än på logg-

bokens innehåll. Här måste läraren vara tydlig och tala om vad det är som bedöms. Läraren 

kan naturligtvis även välja att applicera Dysthes (1991:24) eller Tynjäläs (2001:48) föreslagna 

metod om att låta eleven välja ut en eller flera av de noteringar som de anser är bäst för be-

dömning. På så sätt kan de välja en notering som de tycker visar på deras förmågor och 

kompetenser. 

 Grundläggande är att lärarna arbetar hårt med att visa vilken vikt de lägger på loggboks-

skrivandet och att de själva tar det ytterst seriöst. Ett sätt att göra detta kan vara som 

Johansson (1993:22–23) föreslår, nämligen att läraren också skriver när eleverna skriver. 

Dock tror jag mindre på Johanssons förslag om att läraren kan skriva en lektionsplanering. 

Min uppfattning är att elever är tillräckligt smarta för att förstå att läraren skriver på en annan 

text och risken finns att de då skulle ifrågasätta varför läraren skriver en annan text. Ett annat 

sätt kan vara att arbeta mer med att på lektionstid bearbeta det i loggboken skrivna exempelvis 

i en kort diskussion.  
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 Jag vill dock klargöra en sak vad gäller min attityd till att bedöma loggböcker. Jag är 

absolut emot att dessa bedöms med korta intervaller. Istället menar jag att läraren när det 

börjar bli dags att ge eleverna en betygsprognos eller liknande kan gå tillbaka i loggboken för 

att se om där finns något som bör påverka elevens betyg.  

 Svaren i elevenkäten visar att eleverna dock är mycket negativa till att loggboken skulle 

vara betygsgrundande. Intressant här hade varit att ta reda lite mer på hur eleverna resonerar 

kring denna fråga. Elevernas attityd kanske har att göra med hur de anser att de själva har 

skött sitt loggboksskrivande? En annan möjlig förklaring till att de inte vill att loggboken ska 

bedömas kan vara att de inte ser målen och således är väl medvetna om att de riskerar ett lite 

sämre betyg om loggboken är betygsgrundande.  

 Loggboken har mycket att bidra med just i ämnesövergripande arbeten, säger Tynjälä 

(2001:52), Jörgel-Löfström (2005:48–56) och lärare tre. Det finns fördelar såsom ett större 

fokus på processen och att flera olika lärare kan veta hur eleverna ligger till utan att själva ha 

varit med på varje lektion. En annan fördel är att som lärare tre pekar ut möjligheten att i 

större utsträckning avgöra om eleverna har skrivit inlämnade texter själva. Det är en viktig 

rättviseaspekt vid temaarbeten att eleverna känner att det inte lönar sig att tänja på reglerna. 

Mitt personliga förhållningssätt är att loggboken är utmärkt i just denna typ av arbeten och 

således kommer jag att verka för att de blir obligatoriska moment och att eleverna tydligt ser 

syften med denna användning. 

 Tre slutsatser återstår. Den första säger att de tar tid för eleverna att komma in i 

loggboksskrivandet. Det är något som nämns av flera av de intervjuade lärarna men även av 

Sandström Madsén (1996:6, 8). Även svaren på elevenkäten kan tolkas så, eftersom eleverna 

som skriver att det är meningslöst kanske på sikt ändrar inställning. Därmed är det nödvändigt 

att jag har tålamod men även att jag inte driver igenom loggboksskrivande till varje pris i de 

grupper där det av olika skäl kan komma att fungera mindre bra. 

 Den näst sista slutsatsen säger att det är viktigt att skilja mellan en loggbok och en dag-

bok (Halse 1987:36). I loggboken är det, som lärare fyra säger, viktigare att kommunicera vad 

som har hänt i hjärnan än vad som fysiskt har ägt rum, alltså funderingar och reflektion sna-

rare än vardagshändelser och att beskriva varje steg i ett arbetes tillkommande. Stillman 

diskuterar detta och jag kan bara instämma i att hans åsikt att triviala vardagshändelser bör 

uteslutas i loggboken. Däremot är jag mer tveksam till om en sådan svepande formulering 

som ”anything at all that seems likely to you at the moment” som Stillman (1987:78) kan vara 

tillräckligt vägledande för eleverna. Det blir dessutom fel om eleverna börjar skriva om sådant 

som ligger alltför långt borta från undervisningen. Det går utmärkt att reflektera även över 
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brustna kärleksrelationer men det är inte särskilt intressant eller användbart för läraren. Där-

med inte sagt att läraren någon gång kan ge eleverna helt fria händer om vad de vill skriva i 

loggboken.  

 Den sista slutsatsen säger att jag som lärare får räkna med att många elever uppvisar en 

negativ attityd. Enkätresultaten tyder på detta ty även i X1-gruppen där attityden är som mest 

positiv finns det många negativa elever. Jag tror att detta inte endast beror på hur läraren 

agerar utan det verkar hos många finnas ett inbyggt motstånd mot att skriva loggbok. Det är 

en attityd som man som lärare får räkna med. Målet måste dock vara att förbättra elevernas 

allmänna åsikter om loggböcker eftersom en mer positiv attityd leder till ett bättre kvalitativt 

skrivande. Men då gäller det att eleverna får positiva upplevelser av loggboksskrivandet.   
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6 Avslutning 
Kapitlet kommer att ägnas åt behovet av mer forskning om loggboksskrivande. Mycket av 

den kritik som riktas mot det generella forskningsläget kan även ses som kritik mot hur jag 

valde att lägga upp min undersökning. Litteraturgenomgången visar att det finns mycket 

generell forskning om att skriva för att lära men att den specifika forskningen om loggboks-

skrivande är oväntat liten. Det finns flera forskningsfält som utgör vita fläckar. Forskningen 

om loggboksskrivande skulle kunna bedrivas utifrån elevernas kön och etnicitet för att påvisa 

eventuella skillnader. Andra intressanta perspektiv handlar om hur barn med andra modersmål 

än svenska uppfattar loggboksskrivandet. Då denna typ av skrivande ofta handlar om 

tänkande kan man fråga sig om de kanske skulle få skriva på sitt modersmål? En annan aspekt 

i loggboksskrivande som kan vara av intresse att kartlägga är den mellan flickor och pojkar. 

Lyckas den ena eller andra gruppen bättre i sitt loggboksskrivande och vad beror det i så fall 

på? Dessutom vore det verkligen spännande med en studie i att kartlägga elevernas loggbok-

skrivande utifrån hur de har lyckats tidigare i sitt skolarbete.  

 Den forskare som har tillgång till två grupper som starkt påminner om varandra har 

även möjligheten att undersöka hur en loggboksskrivande grupp utvecklas jämfört med en 

grupp som inte skriver loggbok. Nu vore det naturligtvis omöjligt att hänföra alla eventuella 

skillnader till en specifik detalj som loggboksskrivande men användbara resultat skulle säker-

ligen komma fram i en sådan undersökning. 

 Elever som loggboksskriver måste få komma till tals. Men inte genom vad de skriver i 

loggboken utan genom rena intervjusamtal. Det kan ge värdefull information om elevernas 

djupare förståelse av loggboksskrivandet. Symptomatiskt för den forskning som har tagits upp 

här är att ingen förutom Forsgren (m.fl. 2007) har frågat eleverna direkt om deras syn på 

loggboksskrivandet. Istället har förvånansvärt många valt att tolka sina egna lärarerfarenheter 

om hur loggboksskrivandet har utvecklat eleverna. Det är lite ödets ironi att inom ett område 

där många upprepade gånger betonar vikten av att elevernas röster hörs så har ingen tagit sig 

för att intervjua dem. Därför bör intervjuer med elever om loggboksskrivande vara ett 

intressant forskningsområde. En fråga som då skulle vara av intresse är den om eleverna upp-

lever att de får bättre självförtroende av att skriva loggböcker D´Arcy (1987:44). 

 När jag säger att man ska fråga eleverna ser jag gärna att framtida undersökningar gör 

det även efter det att eleverna har lagt sin skoltid bakom sig. Loggboksskrivandet är av en 

sådan art att dess fördelar inte alltid står klara för eleverna när de är mitt uppe i det. Eftersom 

skolan ska utbilda för livet efter skolan är det av stort intresse att se huruvida loggboken har 
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kunnat bidra till detta. En dylik undersökning skulle därtill ge svar på i vilken utsträckning 

loggboken lyckas bidra till det livslånga lärandet som (Tynjälä 2001:37, 39) tror vara möjligt. 

Elever är unga och utvecklas. Förändras deras syn på loggboksskrivandet i takt med att ljusen 

på födelsedagstårtan blir fler? Kan det vara så att eleverna en tid efter att de har lämnat 

gymnasiet har förändrat sin syn på loggboksskrivandet? Och vilka skäl anger de i så fall? Se 

där, ytterligare några relevanta forskningsfrågor om loggböcker vars svar borde sökas. 

 Många delar av loggboksskrivande utifrån lärarens perspektiv kvarstår att klarlägga. Jag 

vill särskilt efterlysa mer forskning som belyser hur lärare som framgångsrikt har använt 

loggboken arbetar med sitt responsskrivande. Visserligen finns vissa beskrivningar i detta 

arbete av hur några lärare upplever att de skriver respons. Jag är emellertid övertygad om att 

fler undersökningar av Dysthes typ (1996) där forskaren och forskningsobjektet inte är samma 

person skulle kunna bidra med viktiga klargöranden. Målet måste vara att på sikt ge ett 

tydligare och mer nyanserat svar på en av loggboksskrivandets stora frågor; hur agerar den 

lärare som med rimlig tidsåtgång förmår att ofta skriva utvecklande respons? Finns den 

läraren överhuvudtaget? Lärare fyra anser sig ha kommit en bit på vägen, men vad skulle 

forskningen ha att säga om hennes responsskrivande? 

 Av särskilt intresse i lärarnas responsskrivande tycker jag att användandet av frågor i 

responsen är. Den mesta litteraturen (Jörgel-Löfström 1995:12–13, Johansson 1993:23, T. 

Fulwiler 1987:6)liksom flera av de intervjuade lärarna uppger att de ser frågor som ett bra sätt 

att framföra responsen. Men Staton (1987:56)  håller inte med, utan ser en risk i att använda 

för många frågor. Frågan är om någon av dem har mest rätt. Eller är frågan om frågor i lärar-

responsen relativ? Men i så fall; relativ till vad? Till den enskilda eleven eller läraren? Till 

vad eleverna skriver i loggboken?   

 Studier kring loggboken kan göras ur väldigt många perspektiv då behoven av mer och 

fördjupad kunskap är stora. Intressant vore exempelvis att i Dysthes anda följa en grupp 

elever eller lärare under en längre tid men då med ett tydligare fokus på loggboksskrivande. 

En annan infallsvinkel vore att studera det enskilda arbetslagets sammanlagda arbete med 

loggboksskrivande. Det framgår av undersökningen att många som använder loggboken i sin 

undervisning gör det tillsammans med andra lärare. Därför vore det naturligt att undersöka ett 

helt arbetslags förhållande till loggboken. Blir utfallet annorlunda när lärare samarbetar? 

Vilka faktorer i lärarsamarbetet är avgörande för att loggboksskrivandet ska falla väl ut? 

 Lärare som har använt sig av loggboken men slutat är också intressant för forskningen. I 

intervjuerna ser lärarna egentligen endast en stark negativ orsak till att inte använda loggboks-

skrivandet, tidsåtgången. Men ”avhoppade” lärare kan mycket väl tänkas ha andra argument 
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och orsaker till att de inte längre använder sig av loggboksskrivande varför det är intressant att 

tillföra även deras perspektiv på loggboksskrivandet och inte bara ha de mer eller mindre full-

komligt övertygade. 

 Precis som alla andra pedagogiska metoder innebär loggboksskrivande både möjligheter 

och risker. Möjligheterna handlar om att det är ett instrument som kan leda till ökad själv-

kännedom, ökat självförtroende, bättre förståelse, individualisering, att eleverna får en röst i 

undervisningen, att varje elev kommer till tals. Riskerna är att läraren blir utarbetad. Riskerna 

är eleverna kan ha svårt att se avsikterna med loggboksskrivande då det är en typ av skrivande 

som vanligtvis inte förekommer i skolan. Risken är det går slentrian i loggboksskrivandet. 

Risken är att läraren skriver respons för sällan. 

Det sista ser ut att vara den största risken med loggboksskrivande eftersom flera av logg-

bokens potentiella funktioner kräver att läraren skriver respons till eleverna relativt frekvent. 

Litteraturen, men även lärare ett, lyfter fram att loggboken kan fungera som en 

kommunikationskanal mellan den enskilde eleven och läraren. Detta kräver dock en 

regelbunden respons. Frågor till läraren kräver också att denne svarar regelbundet och ganska 

ofta eller åtminstone läser loggböckerna för att svara klassen generellt i sin undervisning. Det 

är relativt tydligt att loggböckernas potential många gånger är avhängd lärarens kvalité och 

frekvens i responsskrivandet.  

 Avslutningsvis kan det konstateras att det kanske endast är loggboken som kan ha så 

många olika lärandefunktioner. Nu vore det knappast hälsosamt att utnyttja dem alla på en 

gång men just de många möjligheterna som ligger latent i att använda loggboken är väl värda 

att understrykas. Tjusningen ligger ju lite i att varje lärare tillsammans med varje elev själv 

kan styra och avgöra användandet av loggboken utifrån vad som är viktigt just för den grup-

pen och just för den enskilde eleven.  

 Bilden av loggboken har visat sig vara skiftande. Den kan maskera sig och byta skepnad 

likt en kameleont. Ibland byter den ton, ibland nyans och ibland färg. Den växlar utseende 

mellan varje elev, varje grupp och varje lärare. I den här undersökningen målar dock teorin 

med de ljusaste färgerna. Lärarna har en pensel fylld med en ljus färg men som är mörkt 

skuggad. Elevpenseln är genomgående dystersvart men med relativt många ljusa prickar.  

 Den skiftande karaktären utgör både loggbokens största tillgång och dess största nack-

del. Styrkan finns i att den kan rymma så många olika saker och anpassas efter varje situation 

och individ. Men denna mångfald är även dess största svaghet. Ty den riskerar att bli vag och 

främmande för eleverna som inte riktigt vet vad den ska användas till. Och när de väl har 
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klurat ut det måste de ofta lägga mycket tid på att utveckla sitt skrivande innan de når fram till 

ett reflexivt skrivande bortom dagboksnoteringar. 
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    Bilaga 1 Intervjuguide 
 
      (Godkänner du att intervjun spelas in?) 
 
       Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat med loggbok i svenskämnet?  

2. Hur kom det sig att du började? 

 
Lärarens förhållningssätt och intentioner 
3. Varför använder du loggbok i svenskämnet? 

4. Varför passar det att eleverna skriver loggbok inom svenskämnet? 

5. Ser du några nackdelar med att använda loggbok i svenskämnet? 

6. Vad skriver eleverna i sina loggböcker? 

7. Tar du på något sätt upp det som eleverna skriver i loggböckerna i helklass? 

8. Hur kopplar du loggboksskrivandet till styrdokumenten? 

 

Språkriktighet 

9. Rättar du språkliga fel i elevernas loggböcker? 

10. Ignorerar du felen helt och hållet? 

 

Elevutfall 

11. Vad vinner eleverna på att skriva loggbok? 

 

Användningsområden 

12. Till vad använder eleverna loggboken? Vilka typer av texter finns i den? 

 

Bedömning 

13. Är loggboken betygsgrundande? Motivera! Vad tycker eleverna om det? 

 

Praktiskt genomförande 

14. Skriver eleverna i loggboken hemma? 

15. Är det du som förvarar loggböckerna mellan lektionerna? 
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Lärarrespons 
16. Ungefär hur ofta läser du elevernas loggböcker? 

17. Hur ger du eleverna respons och återkoppling på det de skriver i loggboken? 

18. Vilken återkoppling fungerar bäst?  

        

Avslutning 

19. Vad är en loggbok? 

20. Vad vill du tillägga om loggböcker som du tycker är viktigt och som inte har kommit 

fram i intervjun? 

21. Vill du ändra dig eller förtydliga dig angående i någon fråga? 

22. Du kommer att få min skriftliga resumé över vår intervju via mejl. Från det att du får 

det mejlet så har du två veckor på dig att bekräfta att du godtar sammanfattningen eller 

att du vill se förändringar. Och inkommer du inte med något svar inom två veckor går 

du miste om din chans att påverka intervjureferatet. 

 

 

 

 

 



 78 

Bilaga 2 Elevenkät 

ELEVENKÄT 
I denna enkät medverkar du som elev helt anonymt. Enkätens resultat kommer 
endast att redovisas i ett examensarbete från Mälardalens Högskola.  
 
Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Det är dina upplevelser som är viktiga. Det är 
helt frivilligt att delta. Det är bra om du svarar på alla frågor.   
  Tack för din medverkan! 
 
 
Skriver du loggbok inom temat?  JA  NEJ 
 
1. Vad skriver du i loggboken på temat? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Beskriv med egna ord hur du tycker det är att skriva loggbok i temat. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Ger din lärare respons, kommentarer i din loggbok? Skriv och berätta! Ge gärna exempel 
på vad din lärare brukar skriva. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?  

Ringa in ditt svar. 

 
1. Att skriva loggbok är slöseri med tid. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

2. Jag tycker om att skriva i loggboken. 
 
Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

3. Att skriva loggbok är ett bra sätt att dokumentera mitt lärande. 
 
Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

4. Jag går aldrig tillbaka och läser vad jag har skrivit tidigare. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

5. Mina kamrater brukar läsa min loggbok. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

6. Jag läser aldrig i mina kamraters loggböcker. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

7. Jag brukar läsa upp vad jag har skrivit för mina kamrater. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
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8. Lärarens kommentarer i min loggbok är oviktiga. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

9. Lärarens kommentarer hjälper mig i mitt loggboksskrivande. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

10. Läraren skriver kommentarer lagom ofta. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

11. Jag tänker mycket på hur jag formulerar mig när jag skriver i loggboken. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

12. Jag vill att min temalärare ska rätta eventuella språkliga fel jag gör i loggboken. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

13. Språkliga fel är mer okej i loggboken än i andra texter jag skriver i temat. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

14. Läraren markerar mina språkliga fel. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
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15. Loggboken kommer att påverka mitt betyg i svenska. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

16. Jag vill att det jag skriver i loggboken ska påverka mitt betyg. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

17. Läraren skriver kommentarer för sällan. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

18. I skolan skriver jag i loggboken endast i slutet av lektionerna. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

19. Jag skriver i min loggbok endast i skolan. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

20. Läraren ger ofta frågor, exempelvis muntligt eller via tavlan, som hela klassen ska 
besvara i sina loggböcker. 

 
Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

21. Jag märker att läraren brukar ta upp det som jag skriver i min loggbok till diskussion i 
helklass. 

 
Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
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22. Min lärare använder i sin undervisning det som mina kamrater har skrivit i sina 

loggböcker.  
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

23. Läraren har hand om min loggbok förutom när jag skriver i den. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

24. Jag brukar kommentera lärarens undervisning i min loggbok. 
  

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

25. Att skriva loggbok hjälper mig att bearbeta lektionens innehåll. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

26. Att skriva loggbok är ett stöd för mina tankar. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

27. Att skriva loggbok hjälper mig att se hur jag lär mig. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 

28. I loggboken kan jag skriva om sådant som jag inte är helt säker på. 
 

Instämmer helt     Instämmer i stort     Instämmer delvis     Instämmer inte alls 
 
 
 
 

 

 



 83 

Bilaga 3 Loggboksmatris 
 
1. Eleven skriver utförligt om vad hon har gjort.  
2. Eleven kommenterar gruppens eller enskilda medlemmars agerande och prestationer. 
3. Eleven söker förklaringar till 2.  
4. Eleven kommenterar sin insats. 
5. Eleven söker förklaringar till 4. 
6. Eleven utvärderar/motiverar gruppens undervisning. 
7. Eleven tar de yngre barnens perspektiv.  
8. Eleven kommenterar handledning. 
9.   Eleven reflekterar. 


