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Abstract 

This report demonstrates my research on how students may improve their progress in course 

with the help of journal writing. I have based my research on two courses within the 

Restaurant,  bar and wine program at Studium Hospitality & Bakery in Gothenburg.  

I came up with the idea for the research when I noticed how the students experienced little to 

no feedback and didn´t really understand what they should do to excel in their courses. 

The purpose of the research is to develop a practical and easy-to-work journal and to find out 

if journal writing can improve the communication between teachers and teacher students. To 

achieve this I implemented a journal in two courses.  

The feedback from the students was positive. They thought the journals quickly became a 

natural tool to be able to see their own progress and also, they were able to have an ongoing 

interaction between teacher and student. 

In conclusion the journal has given a better overview of the progress a student makes during 

the course. The journal works as a tool to oversee attendance and it is also an important 

communication channel between student and teacher. Through the work with the journal the 

students document their own progression within the course, hence will be able to detect the 

next step of their development. The journal gives the students the opportunity to discuss 

which elements of the course have been critical to reach increased progression.  It has also 

given the teachers an important tool to develop their teaching. 

Keywords 

Journal, achievement, feedback, progress/development, interaction between teacher and 

student. 

  



Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver mitt utvecklingsarbete med elevers loggboksskrivande inom två 

kurser på Restaurang, bar och vin utbildning på Studium Restaurang & Bageri i Göteborg.  

Idén till utvecklingsarbetet fick jag när jag märkte att elever upplevde att de fick för dålig 

feedback och inte riktigt förstod vad de skulle göra för att lyckas uppnå betygskriterierna 

inom två kurser.  

Syftet med mitt utvecklingsarbete är ta fram en loggbok och att undersöka om 

loggboksskrivande kan skapa en ökad kommunikation mellan lärare och lärare och elever. 

Första steget i utvecklingsarbetet blev att skapa och implementera loggböcker i två kurser.  

Resultatet blev att eleverna upplevde loggboken mycket positivt. Eleverna tyckte att 

loggböckerna blev ett naturligt verktyg för dem att se sin kunskapsutveckling och föra en 

kontinuerlig kommunikation med mig och min kollega som var deras undervisande lärare.  

Slutsatsen är att arbetet med loggboken ger en bättre överblick över elevens utveckling. 

Loggboken visar elevens delaktighet samt fungerar som en viktig kommunikationskanal 

mellan lärare och elev. Genom arbetet med loggboken dokumenterar eleverna sin egen 

kunskapsutveckling och kan via lärarens återkoppling se hur de ska kunna ta nästa steg. 

Slutsatsen är att loggboken ger eleverna chansen att öka sin påverkan på studierna och målen 

samt att lärarens återkoppling har stor inverkan på eleverna. Genom arbetet med loggboken 

har vi lärare också fått ett bra verktyg för att kunna utveckla vår undervisning. 

Nyckelord 

Loggbok, måluppfyllelse, feedback, utveckling, interaktion mellan lärare och elev  
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1 Bakgrund 

Min resa inom vuxenutbildningen började för ca fem år sedan. Jag finner det fantastiskt roligt 

att undervisa och framförallt inom mitt favoritämne Dryckeskunskap. De elever jag mött 

under dessa år har generellt uppfattat ämnet som intressant och roligt att lära sig. De flesta 

elever har gått in med hög ambition och en vilja att lära sig. Under mina första 

undervisningsår uppfattade jag att eleverna hängde med i undervisning och klarade kurserna 

med godkända betyg. Men för ca två år sedan började antalet godkända betyg att minska. Jag 

och mina kollegor uppmärksammade vad vi tolkade som att eleverna blev mer krävande och 

att deras ambitioner i sitt lärande minskade. Frågan vi ställde oss då var: Vad beror det på, och 

hur kan vi göra för att bryta denna negativa trend? Jag bestämde mig för att försöka hitta nya 

vägar att nå fram till eleverna. En tanke som väcktes var att försöka synliggöra deras lärande 

mer.    

Jag och min kollega ansvarade för undervisningen i Drycker samt Drycker och ansvarsfull 

alkoholhantering. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket, 

2011a) kan man läsa att reflektion och utvärdering av sina egna insatser är en del av 

kriterierna för att nå betygsnivåerna E-A. I kursen Drycker står det bland annat att  

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade 

omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar med andra och 

använder med säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller 

han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. (Skolverket, 2011a)  

Dessa kriterier uppfattade vi var svåra för eleverna att uppnå då det inte alltid fanns tid till 

utvärdering av lektionen eller insatsen. Eleverna visste inte riktigt hur de skulle göra. Ibland 

skedde utvärderingen muntligt, men med dagens krav på dokumentation kändes det i många 

fall som vi hade en bristfällig dokumentation om elevernas utvärderingsinsats. Genom 

utvärderingar ger man också en förbättrad förutsättning för reflektion. Att 

utvärderingsmomentet inte fungerade kunde enligt oss vara en av anledningarna till att 

eleverna inte lyckades i kursen i samma utsträckning som tidigare.  Stöd för reflektionens 

betydelse finner man också i forskaren Knud Illeris bok Lärande från 2007. Illeris (2007) 

understryker att reflektion har en stor inverkan på elevens fortsatta utveckling och framgång 

under sin skolgång.    

Förutom att vårt arbete med pedagogisk dokumentation varit bristfällig, har tidigare elever 

påtalat att de inte ansåg sig fått tillräckligt med återkoppling från mig som undervisande 

lärare. Eleverna uttryckte att de saknade kunskap om vad de skulle göra för att nå kursmålen. 

De upplevde också att det var svårt att förstå vilka delar i undervisningen som hörde till 

vilken kurs, då kurserna rent innehållsmässigt är svåra att särskilja. 

Jag och min kollega kunde se att eleverna hade en oförmåga att minnas vad de tidigare hade 

gjorts i kurserna. Exempelvis är en av förutsättningarna för att lära sig komma ihåg en 

druvsorts karaktär att skriva ned sina doft- och smak intryck. Anteckningarna används sedan 

som en referens gentemot andra druvsorter.  

Eleverna förde vid denna tidpunkt sina provningsanteckningar på allt ifrån lösblad, 

kollegieblock och datorer. Både jag och min kollega upplevde en problematik då elever 
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ständigt glömde sina anteckningar från tidigare provningar. Utan anteckningarna från tidigare 

provningar fick eleverna svårt att hänga med och förstå. De saknade sina referenser. Vi hörde 

flera förklaringar till varför anteckningarna inte fanns på plats vid lektionen. Papper försvann, 

glömdes i skåp, låg i annan väska eller var fast i kraschad dator. Under ett lärarlagsmöte tog 

jag upp problematiken med mina kollegor. Vi diskuterade hur vi skulle kunna hitta en lösning. 

Vi bestämde oss för att dela ut ett klassiskt skrivhäfte som skulle kunna fungera som en 

loggbok där eleverna skulle skriva sina anteckningar om vinprovning i. Häftet samlades sedan 

in av undervisande lärare efter varje lektion och delades ut nästa gång en provning skulle ske.   

Både jag och min kollega upplevde att arbetet med dokumentation i skrivhäftena fungerade 

bra då eleverna alltid hade tillgång till sina anteckningar och referenser. Eleverna började 

också jämförda och diskutera med varandra de doft-och smakintryck de skrivit ned. Nyfikna 

som vi lärare är, började jag och min kollega bläddra igenom elevernas skrivhäften och kunde 

inte motstå att lämna kommentarer på deras anteckningar. Eleverna verkade uppskatta 

kommentarerna, så vi bestämde att vi ska fortsätta med detta och införa det som standard vid 

provningstillfällena. Skrivhäftet blev det första utkastet till en loggbok. Detta blev sedan 

grunden för mitt utvecklingsarbete. 

Problematiken med att eleverna inte ansåg sig få tillräckligt med feedback för att nå målen 

diskuterade jag och min kollega under ett arbetslag. Jag och min kollega insåg att det fanns en 

avsaknad av dialog mellan oss lärare om elevernas prestationer på våra respektive lektioner. 

Vi var även överrens att eleverna i många fall hade mycket svårt att ta till sig den återkoppling 

som gavs muntligt under och efter lektionerna. 

Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla en loggbok inom kurserna Drycker och Drycker 

ansvarsfull alkoholhantering. Vidare syftar arbetet till att öka kommunikationen mellan lärare 

i gemensamma ämnen, samt synliggöra elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.   

Frågeställningar 

Frågeställningar jag vill besvara med arbetet är: 

 

- Hur kan loggboksskrivande öka kommunikationen mellan lärare? 

 

- Hur synliggörs elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse med en loggbok?  
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2 Utvecklingsarbetets förankring i 

litteraturen 

Under min utbildning på lärarprogrammet vid Karlstad universitet har jag via litteratur 

kommit i kontakt med flera forskare och perspektiv. Flera av forskarna förespråkar en ökad 

kommunikation mellan elev och lärare och har en sociokulturell utgångspunkt. Dialogen kan 

ske och användas på flera sätt. Jag kommer i detta avsnitt knyta an litteratur från forskare och 

de centrala begrepp som är betydelsefulla för mitt utvecklingsarbete.  Som avslutning i min 

litteraturgenomgång redogör jag för vad styrdokumenten säger om interaktion mellan lärare 

och elever, och om återkopplingens betydelse för kunskapsutveckling. Centrala begrepp som 

följt mig under mitt utvecklingsarbete är: 

- Interaktion mellan lärare 

- Dialogens betydelse 

- Loggboken och skrivandets betydelse 

- Varför pedagogisk dokumentation? 

- Formativ och summativ bedömning 

 

Interaktion mellan lärare och elev, dialogens betydelse 

Nationalencyklopedin beskriver interaktion som ett ”socialt växelspel mellan människor i 

kontakt” (Nationalencyklopedin, 2015). Stödet för en ökad interaktion finns att läsa om i flera 

pedagogiska forskares verk. Pedagogikprofessorn Olga Dysthes syn på lärande domineras av 

dialogens betydelse för elevens utveckling. Dysthe (2005) menar att dialogen inte bara bör 

ske muntligt utan också i skrift. Syftet med den skrivna dialogen mellan elev och lärare har 

Dysthe delat in i två grupper. Skrivandet för att tänka och lära, med mål att driva eleven och 

lärande processen framåt. Skrivandet för att kommunicera med mål att skapa en produkt 

exempelvis en essä (Dysthe, 2005). Vad de båda syftena har gemensamt är elevens behov av 

återkoppling. I en loggboksdialog används skrivandet för att få eleven att tänka och lära. 

Dialogen i loggboken blir då ett stöd för eleven i sin kunskapsutveckling. Dysthe menar att 

 
Den som lär sig har därför ett kontinuerligt behov av stöd och assistans från lärare eller en 

kamrat. Detta kan ge nya perspektiv och bidra till att man kopplar ihop separata idéer eller 

utför uppgifter som man inte klarar av på egen hand. Stödet kan byggas upp på ett 

monologiskt sätt genom att experteren berättar hur något ska göras.  Men utifrån ett socialt 

och interaktivt synsätt på lärandet är det viktigt att stödstrukturen är av dialogisk natur och 

sker i form av ett samarbete. Om det ska bli på det sistnämnda sättet, måste läraren ta reda 

på vad eleven kan och bygga på hans eller hennes starka sidor och den förståelse som redan 

finns. (Dysthe, 2005, s. 243) 

Vidare skriver Dysthe (2005) att  

 
I merparten av litteraturen om ”skriva-för-att-lära” finner vi att grunden ligger i den 

intuitiva vardagserfarenheten – många som använder skrivande har själva upplevt att själva 

skrivandet genererar idéer och tankar som tidigare inte varit medvetna. Detta händer oftast 

då skrivaren är fri från krav på genre och på att skriva korrekt. (Dysthe, 2005, s. 90) 
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Det som tilltalat mig mest är kommunikation via loggboksskrivande. I loggboken får eleven 

chansen att använda sig av fritt skrivande. Ger sedan läraren en återkoppling, har en dialog 

skapats. Jag tycker att loggboken inte bara ökar interaktionen och kommunikationen med 

eleverna och kollegorna utan också den pedagogiska dokumentationen. Dokumentation är 

sedan mycket användbar i samband med bedömning. 

Loggboken och skrivandets betydelse 

Lundahl och Säljö beskriver att lärande sker i interaktion med andra, och till stor del genom 

den återkoppling eleven får. Om återkopplingen sker i tal eller skrift är inte det viktigaste 

enligt Lundahl och Säljö. Det centrala är att återkopplingen talar om vad som ska förbättras 

och hur (Lundahl, 2011; Säljö, 2000). Den loggbok jag har tagit fram i mitt utvecklingsarbete 

är ett exempel på hur återkopplingen med elever och kollegor kan ske. Lundahl (2011) menar 

i sin citerade text ovan också att elevens resultat förbättras om de har höga förväntningar på 

sig. Vad vi som lärare har för förväntningar på eleverna kan skrivas i deras loggböcker. 

Förväntningarna på eleverna kan kopplas till det sociokulturella lärandets stora förespråkare 

Lev Vygotskijs forskning om människors potentiella utvecklings möjligheter, den så kallade 

utvecklingszonen. Stefan Widqvist lärare vid Karlstad universitet beskriver i sin bok En 

tankebok för Yrkeslärarstudenten att 

 
Vygotskij menar, att denna utvecklingszon, där lärandet har sin största potential, är 

utrymmet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad eleven kan ta sig an och förstå 

under en vuxens stöd eller tillsammans med bevandrade skolkamrater (Widqvist, 2012, 

s.74).  

Säljö (2000) menar också att Vygotskijs teori om människors utvecklingsförmåga kan 

underlättas med rätt typ av stöd 

 
Med lite handledning eller assistans från omgivningen kan vi oftast lösa problem som vi 

skulle ha svårt att klara av helt på egen hand. Stödet kan bestå i att vi får hjälp att klara ut 

vad som frågas efter eller att någon bidrar med att stycka upp ett komplicerat problem i 

mindre välbekanta delar (Vygotskij i Säljö, 2000, s.120 ). 

En loggbok där elever och lärare kommunicerar, kan enligt mig vara ett bra verktyg för att ge 

elever och kollegor återkoppling på genomförda moment. Via loggboken kan också elever få 

handledning hur de ska gå vidare. Säljö (2000) beskriver att Vygotskijs teorier visar personens 

vunna kompetens men inte fulla utvecklingspotential. 

 
Med begreppet utvecklingszon ville Vygotskij betona att det intressanta ur ett psykologiskt 

perspektiv är inte enbart, eller ens i huvudsak, den kompetens som barnet (eller den vuxne) 

redan uppvisar (vilket är det som i bästa fall kan antas komma fram i en provsituation), utan 

också vad som är potentialen i hans/hennes förståelse och agerande (Vgotskij i Säljö, 2000, 

s.122). 

Med loggboken som redskap tror jag att läraren på ett lätt sätt kan möta eleven i dennes 

utvecklingszon och tillgodose den stöttning som eleven behöver. 
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Varför pedagogisk dokumentation? 

Lindström och Lindberg (2011) menar att elevers delaktighet är en betydande faktor för deras 

lärande. Lundahl (2011) menar också att elevers möjlighet till utvärdering och självreflektion 

har stor påverkan på lärandet.  Lindström beskriver dock i boken Portföljen som 

examinationsform att eleverna riskerar att tolka reflektion som att de ska redogöra för allt de 

hittills har lärt sig i hela kursen. Om eleven tolkar reflektionen på detta sätt kan momentet bli 

mycket betungande och inte tjäna sitt syfte (Lindström, 1997, s. 26).  Att uppmuntran till 

reflektion över vad eleven lärt sig kan lätt missförstås. Precis det som Lindström beskriver har 

jag själv upplevt.  Att förstå meningen med vad, hur och varför i skolan är inte alltid så lätt för 

en elev. Det är då vår uppgift som lärare att tydliggöra för eleven meningen med en uppgift, 

ge förslag hur den ska genomföras och vad den ska leda till.  Vi ska underlätta kontinuerlig 

feedback, ge tips och råd på hur eleverna ska jobba vidare. För att vi ska lyckas med detta 

bygger det enligt mig på att man för dokumentation.  Dokumentationens syfte är att 

synliggöra elevens utveckling både för läraren men framför allt för eleven själv. Lenz Taguchi 

som studerat barn och ungdomsvetenskap och är författare till flera böcker om just värdet av 

dokumentation, skriver att dokumentationen inte inledningsvis tjänar några pedagogiska 

syften. Lenz Taguchi (2013) hävdar att den pedagogiska aspekten först träder i kraft när 

eleven reflekterar över dokumentationen.  

 

Med detta i åtanke möjliggör loggboken inte bara kommentarer och förslag på förbättringar, 

utan även uppmuntrande ord och bekräftelser på att eleven är på väg åt rätt håll.  Loggbokens 

uppbyggnad underlättar också för eleverna att gå tillbaka och reflekterar över vad de skrivit. 

Detta kan stimulera till nya frågor och i slutänden ett fördjupat lärande (Lindström, 1997, s. 

22). 

 

Formativ och summativ bedömning 

Lundahl (2011) förklarar att bedömningskulturen inom den svenska skolan har sedan 

sekelskiftet dominerats av formativ respektive summativ bedömning. Lundahl (2011) skriver 

vidare att den svenska skoltraditionen var starkt influerad av det amerikanska skolsystemet 

och dess ledande pedagoger. I USA hade skolans behavioristiska uppbyggnad gått över till ett 

progressivistiskt synsätt. Säljö (2000) skriver att behaviorismen präglades av en tro att en 

människas utveckling låg i förändringen av individens beteende.  Progressivismen däremot 

representerade enligt Säljö (2000) tankar om att bland annat samhälle, ekonomi och teknisk 

utveckling var de mest bidragande faktorerna för huruvida en människa gavs förutsättningar 

till att utvecklas.  I spetsen för det progressivistiska synsättet fanns Edward Lee Thorndike 

och John Dewey. Trots att Thorndike och Dewey båda ingick i samma progressivistiska 

tradition så finns det olikheter enligt Lundahl. Thordike var mer inriktad på mätbara resultat 

och statistikanalyser, medan Dewey förespråkade det sociala samspelet, delaktighet och 

synliggörandet av elevens lärande (Lundahl, 2011). Lundahl (2011) skriver att Thordike och 

Deweys synsätt kan sammanfattas som 

 
[...]Thordike och Dewey ses som traditions grundare av två diametralt motsatta 

bedömningsparadigm. Thordike står för den summativa bedömningen; prov och betyg på 

elevernas prestationer ger underlag för beslutsfattare att politiskt styra skolan. Den linje 

som utgår från Dewey söker däremot i första hand att förbättre lärandet genom formativa 
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bedömningar och en kontinuerlig produktion av läro- och kursplaner, som uppställer mål 

som eleven bör sträva emot. (Lundahl, 2011, s. 26)   

Deweys syn på bedömning skulle enligt Lundahl komma att ha en stor inverkan på den 

svenska skolans synsätt på bedömning. Forskning om vilket synsätt som varit mest 

framgångsrikt pågår fortfarande. Dock visar studier att den formativa bedömningen har visat 

mer positiva pedagogiska resultat än den summativa (Wiliam, 2013). 

Starka belägg för detta påstående finns i den vetenskapliga artikeln Assesment and classroom 

learning som skrevs av Dylan Wiliam och Paul Black. Artikeln bygger på granskningar av 

580 publicerade artiklar under åttio och nittiotalet (Lundahl, 2011).  

 

Lundahl (2011) menar att förutsättningen för att den formativa bedömningen ska bli effektiv 

och givande är att den måste ske ofta och med korta intervaller. 

Detta tolkar jag som en bekräftelse på att loggboksskrivande skulle kunna vara ett bra 

exempel på tät återkoppling. För att få en bra och strukturerad återkoppling kan man använda 

sig av den formativa bedömningens fem nyckelstrategier. Nyckelstrategierna beskrivs och 

sammanfattas i Wiliams bok från 2013  

 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier och framsteg. 

2. Genomföra effektivisera diskussioner, aktiviteter och inlärningsgrupper som tar fram 

belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Wiliam, 2013, s. 61) 

  

De fem nyckelstrategierna syftar till att påverka eleven under själva lärandet och inte enbart 

genom summativa slutomdömen. Wiliam citerar vidare i sin bok Stuart Kahls sammanfattning 

av den formativa bedömningen  

 
[…]ett verktyg som lärare använder för att mäta om eleverna har förstått specifika ämnen 

och färdigheter som de lär ut. Det är ett verktyg ’på vägen’ för att identifiera specifika 

missförstånd och misstag hos eleverna under tiden som ämnets lärs ut. (Wiliam, 2013, s. 

53) 

Vidare skriver Wiliam (2013, s. 54) att formativ bedömning ger och kräver att 

 
 • Eleverna får effektiv feedback 

• Eleverna är aktivt engagerade i sitt lärande. 

• Undervisningen anpassas och tar hänsyn till bedömningens resultat. 

• Erkännande av vilken djupgående inverkan bedömning har på elevernas motivation 

och självaktning, två faktorer som påverkar lärandet i mycket hög grad- 

• Eleverna måste kunna bedöma sig själv och förstå hur de ska göra framsteg. 
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Att arbeta med bedömningsmatriser  

Diskussionen om vilken typ av bedömning som är mest effektiv för elever fortgår.  Det finns 

rapporter som visar att summativ bedömning kan uppfattas negativt och riskerar därmed att 

hämma elevens utveckling  (Lindström & Lindberg, 2011). Trots detta efterfrågas mätbar 

statistik från politiskt håll och enligt Lundahl (2011) spelar därför summativ bedömning idag 

en allt större roll. Lundahl menar att detta kan innebära att fokus på elevernas lärprocess 

ändras. Lundahl beskriver att resultatinriktad bedömning kan ge svåra konsekvenser för 

eleverna. Skolan ska inte hämma utan främja elevers lust att lära. För att öka motivationen hos 

eleven måste individen förstå syftet. Vad ska undervisningen leda till, och hur ska man ta sig 

dit? Återkopplingen till eleven har en mycket viktig roll vilket beskrivs ingående av Lundahl. 

Lundahl förespråkar assessment for learning det vill säga en inledande formativ bedömning 

som avslutas summativ (Lundahl, 2011, s. 52).  

Efter att jag har läst Lundahls bok kände jag att ytterligare komplement i undervisningen, som 

synliggör utvecklingen, var nödvändigt. För att eleven ska förstå vad den ska uppnå eller 

förbättra borde enligt mig därför loggboksskrivandet med fördel kunna kombineras med 

bedömningsmatriser. Enligt Lundahl (2011) underlättar matriser både för elever och för lärare 

att se vad som ska uppnås i de olika betygskriterierna. Lundahl (2011) skriver att matriserna 

kan på ett visuellt sätt få eleven att lättare förstå de olika kunskapskraven. För att matriserna 

ska fungera poängterarar Lundahl (2011, s.93) att kunskapskraven måste synliggöras och 

kopplas till det central innehållet på ett tydligt sätt.  

Vad säger styrdokumenten 

Om ämnet Dryckeskunskaps syfte står det bland annat att 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att servera drycker, utforma dryckeslistor samt att 

identifiera och bedöma kvaliteten på olika drycker. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om sinnenas betydelse för bedömningen. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper om servering, 

blandning och beredning av drycker. Eleverna ska även ges möjlighet att praktiskt träna upp sin 

förmåga att bedöma och identifiera (Skolverket, 2011a) 

I de nya kursplanerna i vuxenutbildningen som presenterades 2012, gavs utvärdering en större 

plats än innan. I kunskapskraven för kurserna Drycker (DRYDRY) och Drycker och 

ansvarsfull alkoholhantering (DRYDRC0) kan man läsa: 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade 

omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samarbetar med andra och 

använder med säkerhet fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller 

han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav (Skolverket, 2011a). 

En kombination av bedömningsmatris, loggbok och självbedömningsmall kan möjliggöra och 

klargöra för eleven hur man når alla obligatoriska kunskapskrav (Skolverket . 2011b).  

 

Trots att undervisningen styrs efter kunskapskraven, kan man i Skolverkets publikation om 

bedömning inom yrkesämnen läsa att lärare även uppmanas till en ökad tydlighet. Förslagsvis 

bör man då enligt mig ta hänsyn till de tre didaktiska frågorna vad, varför och hur? Frågorna 

bör också sättas i ett sammanhang och vara tydliga så att eleven lätt förstår.   

 

1. Varför ska bedömning göras? 
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2. Vad ska bedömas? 

3. Vem ska göra bedömningen?  

4. Hur ska bedömningen gå till? 

5. När ska bedömningen ske?  

 

Ovanstående frågor kan med fördel tydliggöras och besvaras med hjälp av en matris 

(Skolverket. 2011c, s. 10). 
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3 Utvecklingsarbetet i praktiken 

Planering   

Vi var två lärare som var intresserande av idén med att införa någon form av loggbok. Jag och 

min kollega bildade ett arbetslag för att föra arbetet vidare.  Jag uttryckte önskan om att göra 

detta projekt till mitt utvecklingsarbete i min yrkeslärarutbildning vid Karlstads universitet. 

Min kollega har därför under detta arbete låtit mig vara den mer drivande personen. Vid denna 

tidpunkt hade varken loggbokens innehåll eller syfte hamnat på plats. En workshop 

planerades därför in med syfte att få fram idéer om hur loggboken skulle se ut, vilket innehåll 

den skulle ha och vad som var målet med loggboksarbetet. Flera lärare bjöds in att delta i 

workshopen. Under workshopen ställdes deltagarna inför många frågor. Vad skulle loggboken 

innehålla? Vad var viktigast att få med i form av information? Skulle vi styra eleverna med 

fasta frågor eller skulle vi arbeta med mera öppna frågeställningar? Hur skulle vi ge 

återkoppling?  Skulle loggboken finnas i fysisk form eller skulle den skrivas digitalt på 

skolans läroplattform. Jag och mina kollegor var entusiastiska och såg många tänkbara 

fördelar med loggboken. När workshopen genomförts sammanställde jag och min kollega det 

som ansetts av kollegorna vara det viktigaste att ha med i loggboken. Det som ansågs 

viktigast var 

 Information om kursens innehåll och upplägg 

 Textutrymme för öppen kommunikation mellan elev och lärare 

 Bedömningsmall 

 Självutvärderingsmöjlighet för eleverna 

Genomförande 

Först behövdes en enkel och snabb lösning på problemet att eleverna hela tiden tappade bort 

sina provningsanteckningar. Jag och min kollega bestämde att vi skulle dela ut ett skrivhäfte 

till eleverna att anteckna i. Skrivhäftet delades ut vid varje provning och samlades sedan in 

och förvarades av hos lärare. När vi sedan märkte att eleverna hängde med bättre och började 

jämföra sina anteckningar med varandra, fick vi idén att använda skrivhäftet som en loggbok 

där eleverna fick skriva kommentar efter varje lektion.  

Vi bestämde hur vi skulle informera eleverna om loggbokens och dess syfte. Vi enades även 

om hur vi skulle kommunicera med eleverna i loggboken. Kommunikationen från lärare till 

elev skulle bestå av korta kommentarer om  

 Vilka prestationer eleven gjort under lektionen 

 Hur arbetade eleven med sina provningsanteckningar och vad behöver utvecklas när 

det gäller reflektioner     

Skrivhäftet försågs med en informationssida där kursens centrala innehåll presenterades 

tillsammans med betygskriterierna. Bredvid informationssidan (se bilaga 1 Figur 1) 

presenterades lektionsplaneringen med datum, lektionsinnehåll och vilken lärare som höll i 

undervisningen. Tanken med dessa två inledande sidor var att ge eleven en god överblick i 
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vilka områden och när de skulle undervisas i dem. Eleverna fick på detta sett möjligheten att 

förbereda sig bättre inför nästkommande lektion.  

Då kurserna innehåller både praktiska och teoretiska inslag infogades även en 

bedömningsmall över de praktiska inslagen i kurserna. Denna mall (se bilaga 1 Figur 2) skulle 

undervisande lärare bedöma efterhand momenten genomfördes. Jag och min kollega kom 

överrens om att använda matriser över Drycker och ansvarsfull alkoholhantering samt 

Drycker. Matriserna publicerades på skolans digitala läroplattform och eleverna uppmanades 

att kontinuerligt studera matriserna. I Figur 1 syns ett utdrag ur en av två matriser jag använt i 

mitt bedömningsarbete 

 

Figur 1 visar Skolverkets kunskapsmatris. Matrisen är ifylld med kunskapskraven från kursen Drycker 

(Skolverket, 2011a) 

 



 

11 

 

Längst bak i skrivhäftet infogades fyra självutvärderingsmallar (se bilaga 1 Figur 3 och 4). 

Vid vilken tidpunkt dessa utvärderingar skulle fyllas i fanns att finna i lektionsplaneringen. 

Utvärderingsmallarna var mycket översiktligt skrivna och tillgodo ser endast självutvärdering 

på betygsnivå E. Den översiktliga nivån i utvärderingarna valdes medvetet då elever som har 

som mål att få E i kursen ofta missade kravet på självutvärdering. Elever med högre betyg i 

anspråk uppmanades att utveckla sina utvärderingar i fritext på ett nyanserat sett, med både 

omdömen samt förslag på förbättringar.  

Bortsett från informationsbladen, bedömningsmallen för praktiska moment och 

självutvärderingarna hade jag och min kollega bestämt att tre fasta frågor skulle besvaras. 

Frågornas syfte var att få alla elever att reflektera över lektionen och deras egen insats, men 

också ge möjlighet till lärarna att ge feedback. Valet av frågor gjordes efter att vi läst Christian 

Lundahls bok Bedömning för lärande från 2011. I boken betonar Lundahl att återkopplingen 

måste vara knuten till uppgiften, hur den genomförs, dess mål och resultat. Frågorna vi valde 

var: 

 Vad har jag lärt mig? 

 Hur har jag lärt mig? 

 Hur kan jag göra för att lära mig mer? 

Loggbok version 1  

Loggböcker i ämnena Drycker och Drycker ansvarsfull alkoholhantering delades ut vid 

kursintroduktion till en klass som bestod av 15 elever. Syftet med loggboken, att tydliggöra 

kursernas innehåll och upplägg, öka kommunikationen och feedback diskuterades med 

eleverna. Vi betonade att loggboken kommer att utgöra en del i betygsättningen i de båda 

ämnena. Eleverna informerades att en utvärdering av loggböckerna skulle besvaras i slutet av 

kurserna och att resultatet skulle komma att användas i denna rapport. 

Loggboksskrivandet fortlöpte sedan som planerat. Kurserna sträckte sig under vårterminen 

2014. Under veckorna som följde fylldes loggböckerna med tankar om hur, vad, varför, 

reflektioner, självutvärderingar och kommentarer (se bilaga 1 Figur 5,6 och 7).  

Utvärdering loggbok version 1 

Jag och min kollega diskuterade loggbokens fördelar och nackdelar under ett arbetslag.  

Initialt var vi nöjda med loggboken. Vi upplevde att vi hade bättre koll på vad eleverna hade 

gjort på den andra lärarens lektioner. Tack vare återkopplingen såg vi vad den andra läraren 

hade kommenterat om förbättringsområden, och hur eleverna skulle kunna ta nästa steg i sin 

kunskapsutveckling. Vi såg nu möjligheterna att kunna tolka elevernas beteende lättare och på 

så sätt förstå dem bättre. Reflektionerna i loggboken bidrog också till att vi snabbare kunde 

fastställa om eleven utvecklades eller inte inom området. Tidigare hade vi fått diskutera detta 

först vid betygskonferenser och då upplevde vi att det ibland redan var för sent för eleven att 

läsa ifatt.  

Vi insåg att vi behövde ändra på vilken information som skulle presenteras i loggboken. Vi 

har ett mycket föränderligt schema vilket medför att vi flera gånger måste ändra i vår 

lektionsplanering. Lektioner flyttas ständigt om och trots att eleverna informerades om 

ändringarna uppdaterade inte eleverna detta i loggboken.  Detta skapade förvirring och 

frustrationer när de förberett sig fel.  
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Bedömningsmallen över de praktiska momenten fann vi vara helt fel utformad. Vi kryssade 

endast i om eleven gjort momentet och skrev inte in något betyg på momenten som tanken 

från början var.  

Självutvärderingarna som genomfördes med jämna intervaller ansåg vi båda fungera bra och 

dess utformning tyckte vi belyste elevernas egen insats på ett mycket tydligt sätt (se bilaga 1 

Figur 8,9 och 10). Vi såg att elevernas insats i loggböckerna varierade kraftigt. De svarade på 

de tre fasta frågorna efter varje lektion men med mycket blandad entusiasm. Trots upprepade 

förklaringar av frågorna och dess syfte, skrev flertalet endast vad lektionen handlade om. Vi 

konstaterade också att flera elever inte brydde sig om de lämnade kommentarerna på 

vinprovningsanteckningarna, elevens insats och eventuella förbättringsområden (se bilaga 1 

Figur 11).  

Eleverna fick också utvärdera arbetet med loggboken. Utvärderingen skedde via Utv5. Utv5 

är ett webbaserat verktyg för utvärdering inom skola. Via programmet som utvecklats av 

Lundin Sveijer skickas en länk i ett mail till eleverna. Länken leder eleverna in till en enkät 

som anonymt besvaras. Utv5 ger möjlighet att ställa frågor både med fasta svarsalternativ och 

öppna svar. Jag valde att använda mig av öppna frågor som besvarades med fri text (se bilaga 

2 med utvärderingsfrågor till elever). Övervägande delen av eleverna svarade att de aldrig 

hade brytt sig om varken informationssidan eller lektionsplaneringen. Flera elever upplevde 

informationssidan som byråkratisk, svårläst och rörig. De som använts sig av 

lektionsplaneringen var kritiska då den vid flera tillfällen inte stämt på grund av 

schemaändringarna. På frågan om de tyckte det var nödvändigt och givande att ha med 

bedömningsmallen över praktiska moment svarade de flesta att de inte ansåg den nödvändig. 

Svaren i utvärderingen indikerade även att eleverna inte förstod syftet med loggboken fullt ut. 

Nästan alla skrev dock att de upplevt loggboken i sin helhet som hjälpfull för deras 

utveckling. Såhär skriver några elever i sin utvärdering. Se bilaga 2 med utvärderingsfrågor 

till eleverna. 

- Kommentarerna har verkligen hjälpt mig  

- Loggboken har fått mig att utvecklas och jag har verkligen uppskattat vad ni skrivit 

och försökt att tänka på dem. 

- Tack för alla bra tips jag fått, jättebra! 

- Så bra man känner sig sedd och lyssnad på. Jag har lärt mig massor 

- Boken har varit bra eftersom jag fått chans att ställa frågor jag kommit på i efterhand 

- Loggboken var bra eftersom jag är så dålig på att skriva prov. Jag får blackout 

- Loggboken var rolig. Kul med alla kommentarer man fått 

- Fatta inte varför vi skulle skriva varje lektion, mest jobbigt. Ni vet ju redan vad vi 

gjort 

- Jag vill ha loggbok i alla ämnen man får koll med den 

- Tittade aldrig på bedömningsmallen  

- Är loggboken till för att ni inte kan komma ihåg vad vi gjort? Fatta aldrig riktigt 

- Bra med lektionsplaneringen OM den stämt nån gång. 

Den övervägande positiva inställningen till loggboken styrker min föreställning att 

kommunikationen mellan elev och lärare kan vara i stort sett avgörande för elevens 

kunskapsutveckling.  
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Omarbetning av loggbok 

Slutsatsen efter första försöket med loggboken är att den behöver förtydligas.  Flera elever 

uttryckte att de aldrig tittat på eller förstått informationssidan med betygskriterierna, 

bedömningsmallen och lektionsplaneringen. Vi beslutade därför att ta bort dessa sidor helt och 

hållet i kommande loggbok. Att behålla information som inte eleverna förstår eller inte väljer 

att ta del av ansåg vi onödigt. Vi kom överrens att de praktiska momenten nu istället skulle 

kommenteras i fritext inne i loggboken. 

Däremot hade eleverna uttryckt att självutvärderingarna var ett bra sätt för dem att genomföra 

ett obligatoriskt E kriterium. Flera elever ansåg att det annars var svårt att komma ihåg att 

utvärdera sig själva och att mallen i loggboken gjorde det lättare.  

Den omarbetade versionen av loggboken såg vid första anblicken relativt mager ut. 

Tydligheten i loggboken hade nu enligt mig dock förbättrats. Vi valde exempelvis att 

förtydliga de tre fasta frågorna med ett kortare svarsexempel.  

– Vad har jag lärt mig? Idag lärde jag mig om hur man framställer vin 

– Hur har jag lärt mig? Jag har lyssnat och antecknat vad läraren sagt. Jag har även tittat på en 

kortare film. 

– Hur hade jag kunnat göra för att lära mig mer?  Jag hade kunnat förbereda mig mer genom 

att läsa kapitlet om vinframställning i vår bok och tittat igenom den Power point innan 

lektionen. 

Loggbok version 2 införs 

Efter pilotomgången som genomfördes vårterminen 2014 skulle det nu dröja till 

höstterminens andra hälft innan loggboken var aktuell att införas igen i en ny klass. Detta gav 

mig ytterligare tid att reflektera över loggboken och andra arbetssätt jag använde mig av i 

undervisningen.  

Jag har under de senast åren använt mig av flipped classroom. Wikipedia förklarar begreppet 

flipped classroom på följande sätt 

Inför ett moment förbereder läraren det centrala innehållet med genomgångsmaterial i form av till 

exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Alternativt används ett färdigställt 

material. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta 

till sig innehållet före nästa lektion. Detta innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, 

individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta 

förbättringar i elevresultat (Wikipedia, 2015) 

Metoden anser jag vara välfungerande och passar också enligt mig bra tillsammans med 

loggboksarbetet. Jag tillhandahåller eleverna material och presentationer i god tid innan 

lektionerna för att ge eleverna tid och möjlighet att i egen takt gå igenom lektionsmaterialet 

innan lektionen. Med materialet följer även instruktioner hur eleverna ska förbereda sig, 

exempelvis läsa vissa kapitel eller titta på en internetlänk. Ibland ska även eleverna förbereda 

frågor i ett specifikt ämne och dessa frågor ligger sedan som grund till lektionen. Att flippa 

klassrummet har varit mycket framgångsrikt så länge eleverna har gjort sina förberedelser. 

Dock glömmer eleverna bort alternativ struntar i att förbereda sig. Om eleverna har förberett 

sig eller inte är svårt för mig som lärare att kontrollera. Under höstterminen 2014 införde jag 

därför att starta varje lektion med tre frågor. Dessa frågors syfte var att synliggöra vilka elever 
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som arbetat med materialet innan lektionen. Svaren skrevs på lösa blad och lämnades in. De 

tre frågorna som ställdes var:  

- Vad handlar den kommande lektionen om? 

- Hur många minuters förberedelser har du lagt på denna lektion?  

- Vilken/vilka frågor om ämnet kom upp när du förberedde dig? 

När det var dags att införa loggböckerna igen valde jag att lägga till detta moment. Eleverna 

fick skriva ned frågorna och besvara dem i loggboken innan lektion tog sin faktiska början. 

Klassen fick även en mer detaljerad genomgång av loggboken trots att informationen i 

loggboken var mindre denna gång. 

Jag försökte vara extra tydlig med syftet med loggboken och vad eleverna skulle tjäna på att 

gå in för loggboksskrivandet. Eftersom loggböckerna från pilotomgången fanns kvar fick 

eleverna möjlighet att se faktiska exempel på hur de andra eleverna arbetat och skrivit i 

böckerna. Under utvärderingen av pilotomgången tillfrågades eleverna om jag hade deras 

tillåtelse att visa delar ur deras loggböcker för andra elever. 4 st svarade ja, och det var ur 

dessa böcker exempel visades. Under en del av höstterminen deltog en tredje lärare i 

undervisningen. En introduktion till loggboken gavs. Läraren fick se exempel på hur vi 

kommenterat och hur eleverna reflekterat och besvarat frågorna. 

Utvärdering av genomförandet av utvecklingsarbetet 

Processen med utvecklingsarbetet har blivit uppskjuten två gånger. Dock har detta medfört 

möjligheten att omarbeta loggboken. Detta var inte med i grundplaneringen av 

utvecklingsarbetet. Grundtanken var att en endast en klass skulle använda sig av loggboken 

och att denna klass sedan skulle utvärdera den. Första klassen som fick testa att arbeta med 

loggböckerna var 15 stycken. Klassen bestod av 9 tjejer och 6 killar. Åldrarna sträckte sig 

mellan 20-31år. Klass nummer två som introducerades till loggboken under hösten var 12 st. 9 

st var tjejer och 3 st killar. Åldern varierade denna gång från 19-29 år.  

Båda klasserna fick utvärdera loggboken ca en vecka efter avslutad kurs. I stort sett användes 

samma frågor till klasserna. Frågorna om informationssidan och bedömningsmallen fanns inte 

med under den andra utvärderingen. Andra klassen fick istället frågan om det var någon 

information de ansåg sig sakna i loggboken. Frågan lades till för få reda på om eleverna 

eventuell saknade någon typ av information. Båda klasserna besvarade utvärderingarna via 

Utv5. Svarsfrekvensen var relativt god efter båda undervisningsförsöken. 10 respektive 12 

elever svarade på utvärderingen om loggboken.  

För att få en lärares perspektiv på loggboken valde jag att göra en kvalitativ intervju med min 

kollega. Läraren har en lång undervisningsbakgrund och är mycket driven i frågan om 

pedagogisk utvecklingen på skolan. Läraren har sedan start varit involverad i 

utvecklingsarbetet då hon tillsammans med mig ansvarat för undervisningen i de båda 

kurserna. Jag valde dock att följa riktlinjerna i litteraturen om kvalitativa intervjuer och gjorde 

en intervjuguide (Kvale, 1997). Frågorna utformades så att de uppmanade till egen tolkning 

och fria svar. 

  

Introduktionsfråga 

 

 Vad är god feedback för dig? 
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Nyckelfrågor 

 

 Vilka fördelar har du märkt med loggboken? Kan du ge några exempel 

 Har du något exempel på när loggboken inte har fungerat? 

 Vad händer med interaktionen mellan elev och lärare när man använder loggbok? 

 

Slutfråga 

 Finns det något mer du vill tillägga om loggboken? 

 

Jag försökte att inte ställa ledande frågor som skulle kunna styra svaren (Kihlström, 2007). 

Intervjun som genomfördes två veckor efter kursavslut varade i ca 20min. 

Etiskt förhållningssätt 

Jag har i detta arbete utifrån de riktlinjer som finns angående de forskningsetiska principer 

som presenterats av Vetenskapsrådet 2002. Jag har tagit hänsyn till informationskravet till de 

berörda deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Denna rapport bygger på ett 

utvecklingsarbete och deltagarna har varit mycket medvetna om att deras resultat och åsikter 

kommer att användas i rapporten. Det är viktigt att värna om individernas identitet. Jag har 

därför haft konfidentialitetskravet som utgångspunkt när jag informerat eleverna direkt vid 

kursstart.  Eleverna blev tillfrågade om jag fick fotografera exempel på dialoger i 

loggböckerna, samt visa kommentarer och svar från utvärderingarna. De flesta gav sin 

tillåtelse till detta, men det fanns de som uttryckte att de inte ville att deras loggböcker skulle 

fotograferas. När jag hittade lämpliga exempel att använda mig av, talade jag om för berörda 

elever att jag skulle komma att använda delar från deras loggböcker. Konfidentialitetskravet är 

inte en regel som måste följas i samband med ett utvecklingsarbete. Jag har dock försökt att 

undvika att enskilda deltagare ska kunna identifieras. 

Läraren som tillsammans med mig ansvarat för undervisningen och som intervjuats blev 

informerad om syftet med intervjun. Läraren informerades också att intervjun spelades in, och 

att svaren skulle komma att användas i denna rapport. Det inspelade materialet kommer att 

raderas efter att denna rapport har godkänts. Utifrån Vetenskapsrådets rekommendation har 

både inblandad lärare och elever har fått erbjudande om att läsa den färdiga rapporten 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). 
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4 Resultat 

Utvecklingsarbetes syfte var att få svar på  

- Hur kan loggboksskrivande öka kommunikationen mellan lärare? 

- Hur synliggörs elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse med en loggbok?  

På vår skola arbetar flera lärare inom en och samma kurs. På grund av hektiska scheman och 

tidsbrist finns oftast inte möjlighet till överlämning mellan lektionstillfällena.  Loggboken gav 

lärarna möjlighet att se vad eleven hade presterat, borde förbättra eller utvecklats inom.  I vårt 

närvarorapporteringssystem kan man för tillfället endast se de lektioner man själv haft och 

mister därför lätt kontrollen på lektioner som genomförts av andra lärare. Loggboken skapade 

en bra närvaroöversikt både för lärare och elever. Förutom elevens närvaro noterades även 

lektionens tema och det centrala innehåll. Detta medförde att lärarna och eleven kunna skapa 

sig en god uppfattning om vad som missats.  

Loggboken gav oss en klarare överblick av vad eleven presterat med den andra läraren. 

Kommentarerna vi skrivit gjorde att vi lätt kunde se hur kollegan uppfattat insatsen från 

eleven, samt att vi kunde hänvisa till varandras kommentarer. Detta gjorde att vår 

kommunikation ökade både med varandra men också med eleverna.  

Förhoppningarna var att loggboken skulle fungera tidsbesparande för lärarna. Eleverna 

stannade ofta kvar för att ställa frågor om lektionen. De spontana samtalen efter lektionerna 

mellan elev och lärare tror vi är en stor tidstjuv inom vår verksamhet Det visade sig att 

loggboken eliminerade nästan allt ”efter lektionen snack ”.  Att skriva kommentarerna i 

loggböcker till en klass på mellan 14-20 eleverupplevdes initialt som tidskrävande. Men med 

tiden som gick blev vi skickligare och snabbare.  Tack vare kommentarerna kunde vi också 

lättare se var studieinsatsen skulle göras snabbare, vilket också gjorde att betygskonferenserna 

blev kortare och mer effektivare. Vi upplevde också en ökad feedback och kommunikation. 

Jag fick bland annat massor med feedback på undervisningen och kunde på så sätt ändra och 

utveckla den. Resultatet visar därför att loggboken fungerade tidsbesparande. 

I resultatet av utvärderingarna samt i de skrivna texterna i loggböckerna kan man utläsa att 

loggboken har skapat förutsättningar för eleven att påverka sin kunskapsutveckling i större 

utsträckning. Enligt elevernas kommentarer blev det tydligare för dem att veta vad de skulle 

göra för att lyckas (se bilaga 1 Figur 12 och 13). Vi såg även att loggboken fungerade utmärkt 

som stöd och argument när elever inte förstod varför de riskerade betyg F (se bilaga 1 Figur 

14).  Dokumentation över frånvaro och missade moment fanns tydligt på plats i loggboken för 

eleven att ta del av. Med de inplanerade självutvärderingarna kände vi att vi längre inte heller 

riskerade att missa obligatoriska moment som kunde leda till att en elev blev underkänd.  

Slutsatsen är därmed att loggboksskrivandet en ett bra verktyg för att öka kommunikationen 

mellan lärarna. Den pedagogiska dokumentationen har också förbättrats med hjälp av 

loggboken. Sammanfattningsvis visar även loggboken att dialog mellan lärare och elev 

synliggör elevens lärande mycket bra. Eleven får snabb återkoppling och feedback på sin 

insats. Möjligheten att påverka sin kunskapsutveckling framåt ökar då. En bra återkoppling på 

elevens insatser förbättrar därmed elevens chans till måluppfyllelse. 
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5 Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag valde att skapa ett kommunikationsverktyg med focus på att öka och stärka dialogen 

mellan lärare och elev och lärare. Då utvecklingsarbetet drog ut på tiden fick jag möjlighet att 

använda loggboken på två klasser. Detta gjorde att jag kunde omarbeta loggboken mellan 

försöken. Jag valde att ge eleverna en digital utvärdering och genomförde en kvalitativ 

intervju med undervisande lärare.  

Resultatdiskussion 

Försöket med loggboksskrivande blev framgångsrikt. Jag kände mig inspirerad av Dysthes 

forskning om kommunikationsens betydelse för eleven, men efter avslutat arbete med 

loggboken uppfattar jag att även kommunikationen har haft stor betydelse även för oss lärare 

och vår utveckling. Loggboken bidrog till en ökad pedagogisk dokumentation och 

kommunikation mellan lärarna. Lenz Taguchi (2013) menar att dokumentation förblir just 

dokumentation och är egentligen inte pedagogisk förens den börjas diskuteras. Både elever 

och lärare uppfattade loggboken som positivt och diskuterade utveckling och lärande löpande. 

Lenz Taguchis bok bidrog till förståelsen för detta.  Loggboken bidrog också till att utveckling 

synliggjordes. Exempel på detta var den förbättrade dialogen mellan lärarna som då upplevde 

en ökad trygghet i betygsättningen.  

Åsikterna om version 1av loggboken var blandad. De eleverna som ville förbereda sig och 

följde den inklippta lektionsplaneringen förberedde sig ibland till fel lektion då schemat 

konstant ändrades. Detta ledde naturligtvis till förvirring och frustration bland eleverna. 

Wiliams (2013) var tydlig med att elevens mål måste klargöras. Mitt försök till tydlighet var 

inte det bästa och skulle gjorts på något annat sätt. I den första loggboken fanns en 

bedömningsmallen över praktiska moment. Både jag och min kollega upplevde svårigheter 

med att individuellt bedöma de olika praktiska momenten.  Bedömningsmallen började istället 

fungera mer som en lista där vi endast noterade när momenten som genomfördes. I 

utvärderingen av loggbok version 1 framgick det att bedömningsmallen inte varken fungerade 

för oss eller eleverna. I och med att arbetet förlängts i sin tidsram fick vi lärare möjligheten att 

vänja oss vid loggboksskrivandet. Detta gav oss möjligheten att utveckla loggboken och se 

nya möjligheter med den under arbetets gång. Detta hade inte varit möjligt om inte 

utvecklingsarbetet hade blivit uppskjutet. Enligt mig var detta mycket positivt för 

utvecklingsarbetet. 

Nya frågor 

Under utvecklingsarbetsgång har jag funderat mycket på vad som gör att eleverna faktiskt lär 

sig och framförallt kommer ihåg vad de lärt sig. Jag har blivit mer kritisk till hur jag själv har 

och genomför min undervisning. Med utvecklingsarbetet har frågor om hur examinationerna i 

kurserna gått till väckts. Lundahl skrev att ”När fokus från bedömning flyttas 

från att mäta ett resultat till att understödja elevernas lärande kommer också ganska snart 

elevernas engagemang och intresse öka” (Lundahl 2011 s.12). Jag skulle vilja fördjupa mig 

och undersöka mer om hur vida mina skriftliga tester är nödvändiga, eller ger loggboken 

tillräckligt med information för att kunna betygssätta eleven? 
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I och med att jag har gjort detta utvecklingsarbete har jag vågat tänka om inför kommande 

kursstarter. Jag törs nu pröva nya metoder och försöker aktivt hitta fler lösningar på 

undervisningen.  

Kritisk granskning av det egna arbetet 

Lundahl (2011) skriver att lärarna måste ifrågasätta styrdokumentens innebörd gentemot deras 

egna planerade lektionsinnehåll. Jag tror att lärare måste bli mer medvetna om att 

styrdokumenten faktiskt är tolkningsbara. Jag tolkar att Skolverket i sitt material förmedlar att 

elever och lärare tillsammans tolkar styrdokumenten. Att involvera eleverna i sitt lärande och 

samtidigt värnas om lärarens professionella frihet (Skolverket. 2011b. s 10). Om jag gjort 

detta utveklingsarbete igen hade jag involverat eleverna i loggbokens innehåll och 

utformning. Exempelvis så blev vår bedömningsmall inte bra. Den var otydlig och syftet med 

mallen framgick inte klart för varken eller lärare. Om eleverna hade blivit involverade i 

mallens utformning kanske den hade fungerat och inte behövts ta bort i version 2. Hade 

eleverna fått varit med i skapandet hade de också direkt kunnat säga vilken information de vill 

ha i loggboken. Detta kunde ha lett till att jag hade hållit kvar idén med bedömningsmallen 

men gjort ändringar för att den skulle fungera bättre.  

I efterhand känner jag att utvärdering via Utv5 inte var den optimala utvärderingsmetoden. 

Flera elever struntade i att svara på utvärderingen. Jag skulle istället kunnat ha använt mig av 

focusgrupper för att försäkra mig om att få samtliga elevers åsikter. Då Utv5 också per 

automatik gör deltagarna anonyma kunde jag heller inte personligen påminna de specifika 

eleverna som inte svarat att göra det. Istället gick endast påminnelsemail ut. Jag hade också 

kunna tillfrågat eleverna under kursens gång om det var något som var oklart med loggboken 

och dess syfte. Då hade man enkelt kunnat göra förändringar i dess uppbyggnad under 

kursens gång istället för att vänta till nästa klass. Jag borde tagit till mig mer av den forskning 

som Lindström & Lindberg (2011) presenterar där de berättar om att elevens delaktighet 

skapar motivation. Om jag hade låtit eleverna utvärdera loggboken under arbetsgång kanske 

eleverna hade tagit loggboken än mer seriöst.  

Vid valet av vilka kurser som skulle ingå i utvecklingsarbetet valde jag två kurser som jag 

kände kunde vara relativt lätta att använda loggbok i. Om annat ämne valts kanske inte 

loggbokens genomslagskraft hade varit lika stark.  Jag valde också ämnen där jag ansvarade 

för undervisning tillsammans med någon annan lärare. Detta bidrog till att jag fick en annans 

lärares åsikter om loggboksarbetet vilket jag inte hade fått om jag valt ett ämne som jag 

ensam undervisade i. Vi var tre stycken lärare som undervisade när loggbok version 2 

användes. Den tredje lärarens åsikter undersöktes inte. Den tredje lärarens arbete med 

loggboken fungerade inte så bra. Läraren glömde att ta med loggböckerna vid flertalet 

lektioner och glömde bort att lämna kommentarer till eleverna. Om denne lärares åsikter hade 

hörts skulle förmodligen loggboken inte framstå lika positivt. Skulle jag utvärdera arbetet med 

loggboken igen hade jag genomfört en intervju även med den tredje läraren för att försöka ta 

reda på vad det var som gjorde att loggboksarbetet inte fungerade.   

Avslutningsvis hade jag önskat att mina fotografier av dialogerna i loggböckerna hade varit 

med inne i arbetet istället för som bilagor. Bilderna blev oläsliga i mindre format vilket gjorde 

att de blev placerade som bilagor.  Detta hade ökat tydligheten i mitt arbete.  
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Bilaga 1  
Exempel på hur vi har arbetat med loggböcker i kurserna 

 

 

 

Figur 1 Informationsblad och lektionsplanering 
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Figur 2 Bedömningsmall för praktiska moment i kursen Drycker ansvarsfull alkoholhantering 
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Figur 3 Självutvärderingsmall 1 och 2 
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Figur 4 Självutvärderingsmall 3 och 4. 
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Figur 5 Exempel från loggbok som tyder på att eleven reflekterar över sitt lärande 

 



 

26 

 

 

 

 

Figur 6 Dialog mellan elev och lärare i loggboken 
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Figur 7 Dialog mellan elev och lärare där läraren försöker stötta eleven framåt  
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Figur 8 Ifylld självutvärdering1 

 

 

 
Figur 9 Ifylld självutvärdering 2 

 

 

Figur 10 Ifylld självutvärdering 3 
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Figur 11 Exempel från loggbok som illustrerar hur eleven ska ta sig mot det betyg denne 

eftersträvar 
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Figur 12 Exempel från loggbok som illustrerar hur loggboken kan öka elevens möjlighet att 

påverka sin egen undervisning 
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Figur 13 Exempel från loggbok som illustrerar elevens insikt om reflektionens positiva 

inverkan på lärande 
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Figur 14 Exempel från loggbok som visar hur loggboken kan fungera som stöd när en elev 

inte förstår att för många obligatoriska moment har missats. 
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Bilaga 2 

Utvärderingsfrågor skickade med Utv5. Frågor är ställda till två klasser gällande två olika 

versioner av loggboken. 

 

Frågor om loggbok version 1 

1. Anser du att informationssidan med det centrala innehållet och betygskriterierna 

var till din hjälp för dina studier i ämnet? 

Ja därför …………. 

Nej därför…………….  

2. Tycker du att lektionsplaneringen var bra att ha i loggboken? 

Ja därför………….. 

Nej därför………….. 

3. Vad är syftet med att skriva loggbok? 

4. Hur upplevde du det att det fanns en bedömningsmall i loggboken? 

5. Beskriv vad du tycker har varit bra med loggboken 

6. Beskriv vad som var mindre bra med loggboken 

7. På vilket sätt har loggboken hjälpt dig i din kunskapsutveckling? 

8. Får jag visa exempel ur din loggbok för andra elever och lärare? 

 

Frågor om loggbok version 2 

1. Vad är syftet med att skriva loggbok? 

2. Beskriv vad du tycker har varit bra med loggboken 

3. Beskriv vad som var mindre bra med loggboken 

4. På vilket sätt har loggboken hjälpt dig i din kunskapsutveckling? 

5. Var det någon information du saknade i loggboken? 

 

 

 

 

 

 

 

 


