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Sammanfattning 
Loggboken har en etablerad tradition inom grundskoleundervisningen i Sverige där den 
används på många olika sätt och med olika syften. Litteraturen betonar vikten av att välja den 
loggboksform som främjar de önskade syftena för undervisningen. Forskningen om 
loggböckernas utformning och användning inom slöjdundervisningen är dock begränsad. 
Syftet med detta arbete är att bilda kunskap om slöjdlärares användning av loggboken som en 
undervisningsmetod för elever i grundskolans slöjdundervisning.  

För att besvara studiens frågeställningar har en enkätundersökning gjorts där 101 
frivilliga enkätsvar samlats in digitalt från slöjdlärare med olika materialinriktning och 
stadieindelning. På grund av det begränsade urvalet kunde inte enkätundersökningens resultat 
generaliseras. Undersökningen visar dock hur loggböcker används och kan användas inom 
slöjdpraxis. Respondenternas uppfattningar om loggboksarbetets för- och nackdelar har 
kartlagts. Skillnader gällande loggbokens former och användning utifrån stadieindelning 
respektive materialinriktning har påvisats. Betydelsen av att anpassa arbetssättet med 
loggböcker till olika gruppers och enskilda elevers förutsättningar har betonats. Förslag på 
olika metoder för att rationalisera lärarnas loggbokskommentarer har beskrivits och 
diskuterats. Resultatet visar att det inte finns någon enhetlig metod som kan tillämpas 
oberoende av olika påverkansfaktorer för undervisningen. Loggboksarbetet behöver snarare 
utformas med tanke på dess syfte och med hänsyn till arbetets förutsättningar. 
Undersökningen visar vidare att det formativa arbetssättet med loggböcker kan effektiviseras 
och inte bör vara ett alltför betungande krav.  

Vidare forskning behövs för att nyansera bilden av slöjdloggböckers användning och för 
att få ytterligare förståelse för hur metoden kan nyttjas på bästa sätt. 

 
Nyckelord: dokumentation, reflektion, återkoppling, bedömning  
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Inledning 
”Nu är alltså loggbokens tid förbi…” – med dessa ord startades en diskussionstråd på 
Facebook för gruppen Slöjd i en digital skola. (Fridh, 2018). Bakgrunden till detta inlägg var 
att läroplanen för grundskolan (Lgr11) reviderades under våren 2017 i samband med 
digitaliseringskraven och exemplet ”loggbok”, som dokumentationsform, ströks från 
slöjdämnets kursplanstext (Skolverket, 2011, 2018). I stället för att ”begrava den gamla 
loggbokstraditionen” har gruppen diskuterat för- och nackdelar med fortsatt användning samt 
loggboksformens anpassning efter aktuella förutsättningar.  

Dagboksanteckningar, loggar och bloggar är olika typer av texter för att nerteckna 
händelser och händelseförlopp, känslor och reflektioner eller olika typer av data och fakta, 
m.m. De kan vara anteckningar för eget bruk eller avsedda att läsas av andra, till och med av 
en större publik som i bloggens fall. Inom skolslöjden kan loggböcker användas för 
dokumentation, reflektion och planering och benämns oftast som loggar eller 
dagboksanteckningar. Deras utformning och benämning kan dock variera utifrån deras 
användarkontext och syfte. Det senaste decenniets digitala utveckling har lett till att fler och 
fler skolor idag har förutsättningar att erbjuda digitala resurser som stöd för undervisningen. 
Den fysiska loggboken ersätts mer och mer med digitaliserade versioner som delas smidigt 
mellan elev och lärare. Den ökar också samtidigt möjligheterna att använda elevens loggbok 
som bedömningsunderlag i flera ämnen. Exempel finns även på andra fördelar såsom inom 
yrkesutbildningar där den digitala loggboken kan främja skolans samarbete med arbetslivet 
genom att involvera handledaren i dokumentationen av elevens arbetsplatsförlagda praktik. 
(TYA, Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd, 2015) 

Är det ett självklart val att prioritera loggboksarbetet inom slöjdundervisningen? Under 
mina år som textilslöjdlärare har jag träffat elever med olika förhållningssätt till 
loggbokskrivandet alltifrån stor motvilja till genuint engagemang. ”Varför krångla med 
loggböckerna?” Sådana kommentarer hörde jag även från kollegor och vårdnadshavare men 
också från andra slöjdlärare. ”Låt eleverna slöjda istället för att teoritisera ämnet”. Elevernas 
förhållningssätt till loggboksarbetet påverkas naturligtvis av deras egna kunskaper och 
förmågor men enligt min erfarenhet beror det även starkt på slöjdundervisningens 
förutsättningar och på vilket sätt läraren gör loggboksarbetet meningsfullt och dess syfte och 
fördelar synliga för eleverna. Så hur ser loggboken ut i andra slöjdlärares praxis? Hur används 
detta arbetssätt inom slöjdundervisningen? Vilka för- och nackdelar ser slöjdlärare med 
loggboksarbetet? Finns det något sätt att rationalisera lärarens arbete med loggboken?  

Grundskolans läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011) ger stort utrymme för den enskilda 
slöjdläraren att utforma sin undervisning. Slöjdlärare i svenska skolor arbetar dessutom ofta 
ensamma inom sin materialriktning och har ofta bara en enda slöjdlärarkollega (Hasselskog, 
2010, 2006). Därmed kan de ha begränsade möjligheter till ämnesinriktat samarbete och till 
att diskutera ämnesdidaktiska frågor såvida de inte är aktiva inom något slöjdlärarnätverk 
eller deltar på ämneskonferenser eller ämnesutbildningar. Slöjdlärarnas behov av att diskutera 
ämnesdidaktik (till exempel frågor rörande elevdokumentation) eller deras behov av att 
inspireras av andra behöver därmed tillgodoses på andra sätt. Sedan 2016 tillgängliggörs 
slöjdpedagogisk forskning via en digital plattform, den så kallade Slöjdlärarportalen. Portalen 
synliggör även information från Skolverket och relaterar till slöjdämnets styrdokument. (HDK 
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- Högskolan för design och konsthantverk, 2016). Även om slöjdpedagogisk forskning idag 
bedrivs vid fyra lärosäten i Sverige är det fortfarande ett jämförelsevis ungt och litet 
forskningsområde (HDK - Högskolan för design och konsthantverk, 2018) vilket i synnerhet 
gäller för ämnesområdet slöjdloggbokens användning och utformning. 

Även om loggboken inte längre är något som uppmärksammas i slöjdens kursplan finns 
det, enligt facebookgruppens diskussionstråd, ett behov av och ett intresse för en fortsatt 
användning av detta arbetssätt. En undersökning och kartläggning av lärares upplevelse av 
slöjdloggboksarbetet skulle bidra till en ökad kunskap om detta arbetssätt och bedöms därför 
vara relevant. 

  

Syfte  
Syftet med detta arbete är att bilda kunskap om slöjdlärares användning av loggboken som en 
undervisningsmetod för elever i grundskolans slöjdundervisning.   
 
Frågeställningarna är: 
 

1. Hur används loggböcker av studiens tillfrågade slöjdlärare i slöjdundervisningen? 
2. Hur upplever studiens medverkande slöjdlärare loggbokens för- och nackdelar? 
3. Hur påverkar loggboksarbetet de tillfrågade slöjdlärarnas formativa arbetssätt, 

arbetsbelastning och bedömningsarbete? Finns det några möjligheter till att 
rationalisera lärares arbete med elevernas loggböcker? 

 
För att undersöka studiens syfte om slöjdlärares yrkeserfarenheter  kommer empirin samlas in 
genom en enkätundersökning. 
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Bakgrund 
Loggböcker som används i undervisningssammanhang kan skrivas på flera olika sätt vilket 
kan exemplifieras med instruktionsfilmen Loggboken (UR-skola, 2016) eller 
lektionsuppgiften Inträdesbiljett med loggbok (Richard, 2016). Eleverna kan svara på öppna 
eller slutna frågor, skriva enligt en mall eller skriva helt fritt. Loggarna kan vara kortfattade 
eller utförliga. Syftet med skrivningen kan också variera med tiden eller för olika 
undervisningsgrupper och enskilda elever. Loggarna kan handla om att redovisa fakta och 
mätningar, återge kunskaper eller utforska egna tankar, idéer och känslor. 

Även om loggböcker och dagböcker från början är två skilda företeelser kan dessa 
benämningar idag användas för en och samma dokumentationsform inom 
slöjdundervisningen. I detta arbete kommer dessa begrepp fortsättningsvis att användas som 
synonymer.  

Om loggbokens användning inom grund-, gymnasie- och högskoleutbildningar finns ett 
flertal vetenskapliga studier där olika skolämnen presenteras i olika utsträckning. Ofta handlar 
dessa om att undersöka och analysera elevernas förhållningssätt till och upplevelse av 
loggboksarbetet1. Loggbokens användning inom slöjdundervisningen har inte varit ett särskilt 
prioriterat forskningsämne och domineras huvudsakligen av de tre senaste nationella 
ämnesutvärderingarna, NU-92 (Skolverket, 1994), NU-03 (Skolverket, 2005) och NÄU-13 
(Skolverket, 2015), där Marlène Johanssons och Peter Hasselskogs forskning har spelat en 
framträdande roll. Under de senaste åren skrevs dock ytterligare studier i ämnet bland annat 
Elevers reflektioner över lärprocesser i ämnet slöjd av Eva Ramå Österberg och Eva 
Pennegård (2016) där  en strukturerad loggboksform användes  för att synliggöra och utveckla 
elevernas lärande i slöjdämnet. 

I fortsättningen i detta avsnitt presenteras en personlig bakgrund följd av styrdoku-
mentens roll för loggboken samt väsentlig forskning i ämnet. Bakgrundsavsnittet avslutas 
med en kort summering av de viktigaste konklusionerna som är relevanta för studiens 
diskussionsdel och dess slutsatser. 

En personlig bakgrund och förförståelse 
I början av min textillärarkarriär hade jag inte så stort fokus på arbetet med loggboken. Jag 
hade själv inte några erfarenheter av loggboksskrivande från min egen grundskoletid. Ingen 
av mina första trä- och metallslöjdskollegor prioriterade denna dokumentationsform och inte 
heller min föregångare på textilslöjden hade etablerat någon konsekvent tradition av 
loggbokskrivande med eleverna. Jag var själv osäker på om fördelarna med loggboken 
övervägde nackdelarna och hade dessutom många andra inslag i mitt arbete som jag behövde 
prioritera. Men så småningom ändrades mina förutsättningar och mitt fokus. Även om jag 
redan från början såg flera fördelar med loggbokskrivandet blev fördelarna ännu tydligare på 
min nya skola med ämnesprofil och minskad slöjdundervisning2. Då vi hade kortare 
slöjdlektioner (mellan 60 – 75 minuter) kunde flera slöjdgrupper rymmas i min tjänst och jag 
behövde lära känna, undervisa och bedöma många fler elever under kortare tid. För att kunna 

                                                           
1 Se exempelvis Emma Lundqvists uppsats, Loggböcker i slöjd: ur ett elevperspektiv, (2015) 
2 i förhållande till den garanterade undervisningstiden 
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säkerställa elevernas kunskapsinhämtning och rättssäkra bedömningen av dem blev det än 
viktigare med ett tydligt och effektivt arbetssätt. Så jag började bland annat analysera och 
systematiskt utveckla arbetssättet med loggboken.  

Min ambition att skriva formativa3 kommentarer till mina elever veckovis, var dock inte 
lätt att genomföra. Jag hann sällan med att kommentera loggböckerna under min arbetstid, 
jobbade över mycket och började ifrågasätta om detta åtagande var rimligt. Jag försökte 
rationalisera arbetet genom att ha loggbokskontroll mer sällan samtidigt som jag medvetet och 
omedvetet prioriterade bort vissa grupper. Jag kunde känna mig misslyckad och även om jag 
läste många loggböcker, hade jag svårt att överblicka 220 elevers arbetsprocess, styrkor och 
förbättringsområden veckovis. Jag kom oftast ihåg de loggar som jag läste kort innan det 
aktuella lektionspasset men glömde sedan det mesta. Med tiden lärde jag känna eleverna och 
då blev det lättare för mig att komma ihåg deras arbetsprocess och vilka förmågor de hunnit 
visa. Men en del elever hade jag fortfarande svårt att komma ihåg. Så frågan kvarstod: Hur 
kunde arbetet med loggböcker rationaliseras så att det skulle bli en rimlig arbetsbelastning för 
läraren samtidigt som möjligheten att ge återkoppling för eleverna inte skulle försämras? Det 
var uppenbart för mig att ett effektivt och tydligt system behövdes såväl för 
dokumentationens-, kommunikationens som för inlärningens skull.  

Under mina år som slöjdlärare har jag läst många loggar som i stort sett varit 
intetsägande. Att skriva och läsa loggar med enstaka meningar som t.ex. ”Jag har broderat 
min symbol” vecka efter vecka utan att öva på några slöjdbegrepp, utan att beskriva hur 
arbetet har gått eller analysera varför det har gått så, gav inte mycket varken för mina elever 
eller för mig. Eleverna behövde hjälp för att förstå loggboksskrivandets syfte och hur de 
skulle göra för att det skulle bli en meningsfull aktivitet för dem.  

Även om jag inte hade svar på alla frågor angående detta arbetssätt har två fördelar med 
loggboken varit tydliga för mig redan från början. Genom loggboksarbetet kan eleverna 
tillverka en individuell lärobok eller ett inlärningsstöd där de skriver ner begrepp och 
kunskaper som tas upp i undervisningen och som de behöver lära sig. Genom loggboken kan 
de träna på och befästa dessa kunskaper samtidigt som det skapar möjlighet till att kunna 
fräscha upp bortglömda kunskaper. I ett ämne där det är brist på läroböcker anser jag att detta 
är en viktig aspekt. Den andra fördelen är kommunikationen mellan lärare och elev. 
Loggboken kan möjliggöra en kontinuerlig och individuell dialog med eleverna som det 
annars sällan finns tid till under slöjdlektionerna.  

Även om slöjdlärare har en uppfattning om vilka för- och nackdelar som kan finnas med 
elevernas loggboksskrivande kan inget entydligt svar ges på frågan om det är slöjdloggbokens 
för- eller nackdelar som väger över. Verkligheten kan vara väldigt olika för enskilda 
slöjdlärare. Enligt Linnéa Lindfors (1990) finns det fem olika faktorer som påverkar 
slöjdundervisningen: ramfaktorer, lärarfaktorer, situationsfaktorer, elevfaktorer och 
resultatfaktorer4. Dessa faktorer påverkar i sin tur även loggbokens utformning, användning 

                                                           
3 Formativa kommentarer hjälper eleverna att förbättra sin förståelse för både lärostoff och för arbetssätt för 
att kunna förbättra sin inlärning. 
4 Ramfaktorer (timfördelning, gruppstorlek, arbetsmiljö), lärarfaktorer (personlighet, attityder, utbildning), 
situationsfaktorer (kurser, undervisningsformer), elevfaktorer (individuell, grupp och social beredskap) och 
resultatfaktorer (kunskaper, värderingar) 
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och nytta vilket kan försvåra att någon enhetlig loggboksmetod skulle användas i de svenska 
slöjdsalarna.  

Med detta arbete vill jag fördjupa mig i loggboken som arbetsform och bidra till en 
ökad kunskap om dess användning inom slöjdundervisningen. 
 

Styrdokument 
I och med grundskolans läroplan, Lgr 11 betonas slöjdämnets teoretiska inslag mer än vid 
tidigare läroplaner. Genom ämnets centrala innehåll framskrivs undervisningens obligatoriska 
innehåll samtidigt som Lgr 11 ger utrymme för den enskilda slöjdläraren att utforma 
undervisningen utifrån sina egna och elevernas förutsättningar (Skolverket, 2015).  

Att ”slöjdundervisningen ska utveckla elevernas kommunikationsfärdigheter samt deras 
förmåga att bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat” togs upp första gången i grundskolans 
läroplan Lgr80 (Hartman, 2014, s. 138). I grundskolans aktuella läroplan Lgr11 nämndes 
loggboken som ett redskap för detta ändamål ända tills den togs bort i samband med att 
digitaliseringskraven skrevs in våren 2017. Trots att det inte fanns några konkreta direktiv om 
slöjdloggbokens utformning och användning i Lgr 11 är loggboken som arbetssätt idag 
vanligt förekommande i den svenska skolans slöjdundervisning. Det är därför också föga 
förvånande att det finns en stor variation av om och hur loggböcker används i enskilda 
slöjdlärares undervisning. 
 

Tidigare forskning 
Gunilla Granath beskriver loggbokens utveckling från 1980-talstraditionen, där elevers eget 
skapande och utveckling genom tanke- och skrivprocess stod i fokus, till 1990-talets 
loggböcker som lika mycket handlade om planering och utvärdering. Hon förklarar denna 
förändring av loggbokens funktion med de tydliga krav på elevernas eget ansvarstagande och 
egenbedömning som formulerades i 1990-talets läroplan som en konsekvens av rådande 
samhällsförändringar med individualisering och självförverkligande (Granath, 2008).  

Granath hävdar att loggboksskrivandets drivkraft är kommunikationen och relationen 
som etableras mellan lärare och elever. Hon konstaterar att den svenska skolan använder 
”milda pedagogiska verktyg” där läraren istället för att beordra har en stöttande och 
bekräftande roll (Granath, 2008). Gunilla Molloy (2008) styrker tesen att loggbokskommen-
tarer har stöttande karaktär och lyfter betydelsen av att hitta ett nyanserat förhållningssätt för 
att främja elevernas inlärning.  

Som tidigare framhävts kan loggböcker skrivas och användas på flera olika sätt. Ett 
återkommande tema i litteraturen är att läraren bör välja den loggboksform som främjar syftet 
med loggboksskrivandet och med själva undervisningen. (Sandström Madsén, 1996, Granath, 
2008, m.fl.) Betydelsen av skrivuppgiftens utformning beskrivs enligt nedan av Judith A. 
Langer och Arthur N. Applebee (1987, s. 135): 

 
”…different kinds of writing activities lead students to focus on different kinds of information, to 
think about that information in different ways, and in turn to take quantitatively and qualitatively 
different kinds of knowledge away from their writing experiences.” 
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Genom sin studie, The quality of reflection in student journals: a review of Limiting and 
Enabling Factors, har Janet E. Dyment och Timothy S. O’Connell (2010) visat vikten av 
lärarens återkoppling för studenternas förmåga att reflektera i loggböckerna. Återkopplingens 
betydelse diskuteras även av ett flertal andra forskare, bland andra Dylan William (William, 
2013) och John Hattie (Hattie, 2012). Sandström Madsén (1996) påpekar dock att det krävs 
mycket av läraren för att loggboksskrivandet ska vara meningsfullt för eleverna. Det tar tid att 
läsa och kommentera loggböckerna.  

Enligt Marlène Johansson (2011) fick logbokskrivandet i slöjdundervisningen en större 
utbredning efter den nationella utvärderingen av grundskolan 1992-1996 när dagböcker 
användes som en kompletterande datainsamlingsmetod för slöjdämnets utvärdering. 
Dagboksmetoden användes sedan även vid följande ämnesutvärderingar NU-03 och NÄU-13 
(Hasselskog, 2010; Skolverket, 2015). Ett urval av det empiriska materialet för NU-03, 
bestående av lärar- och elevdagböcker, analyserades senare av Peter Hasselskog i sin 
avhandling, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010). Elevdagböckerna användes 
som ett komplement till lärardagböckerna i Hasselskogs avhandling för att relatera till 
lärarnas beskrivning av undervisningen. Hasselskog konstruerade fyra idealtyper5 för att visa 
vilka förhållningssätt som generellt finns representerade bland slöjdlärare och beskrev det 
typiska eller utmärkande för de olika lärartyperna. Han identifierade tre huvudsakliga 
förhållningssätt: att instruera, att skapa förståelse och att stötta och konstaterade att dessa 
förhållningssätt påverkar vad och hur eleverna ges förutsättningar att lära.  

I sin artikel, Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord 
sammanfattar Johansson (2011) dagboksskrivandets tradition, former och möjligheter med 
fokus på dess användning inom slöjdforskning. Johanson gör en åtskillnad mellan loggbok 
och dagbok och hävdar att medan dagböcker kan vara skrivna mer eller mindre fritt brukar 
loggböcker innehålla mer fakta och snarare överensstämma med protokoll och tabeller 
(Johansson M. , 2011). Slöjdloggbokens funktion beskriver Johansson enligt följande: 

 
”Att skriva dagbok i slöjd kan dels ses som ett lärtillfälle med återspeglingar av dagens utförda 
slöjdarbete, dels som ett stöd för tankar och resonemang inför fortsatt arbete vid kommande 
slöjdtillfällen. Eleverna tränas i att reflektera över hur tankarna om slöjdarbetet ändras och 
utvecklas med material, redskap och med andra personer i relation till det tänkta föremålet” 
(Johansson M. , 2011, s. 91). 

 

Angående elevers anteckningar konstaterar Johansson (2011) att de kan vara mer eller mindre 
reflekterande och elever har mer eller mindre lust och möjligheter att skriva. Hon hänvisar till 
Roger Säljö och konstaterar att loggboksskrivandet inte endast handlar om att kunna skriva 
utan också om att kunna dra slutsatser och göra associationer. Johansson påpekar också att 
dagbokstexter visar hur personer uppfattar situationer och kan vara mer eller mindre sanna. 
Beroende av om dessa texter är anonyma eller avses läsas av andra kan sanningshalten i dem 
påverkas, vilket även bekräftas av Granath (2008). Anteckningarna kan även synliggöra hur 
elevers arbete utvecklas över tid och kan användas som underlag i diskussioner om lärande, 
menar Johansson (2011). Dessutom kan de också visa elevers och lärarens olika uppfattningar 

                                                           
5 Dessa är: Serviceman, Instruktör, Handledare och Pedagog 
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om undervisningen och därmed vara ett redskap för läraren att analysera sin egen 
undervisning (Johansson, 2011; Hasselskog, 2004). 

Att skriva för att lära och kommunicera kunskaper  
Det finns idag en omfattande litteratur kring språket och skrivandets betydelse för 
inlärningen.6 Under 1970-talet genomfördes flera stora skrivprojekt i England och USA i syfte 
att främja elevers skrivförmåga och inlärning (Sandström Madsén, 1996; Granath, 2008). 
Dessa projekt kallades Language and Learning i England och Writing Across the Curriculum 
i USA. Forskningsresultaten från dessa projekt konstaterade att skrivandet i skolan borde vara 
mer varierat och borde användas på ett mer medvetet sätt i olika ämnen. Det fastslogs att det 
traditionella skrivandet i skolsituationer – att använda skrivandet för att visa upp vad man har 
lärt sig – bör kompletteras med andra användningsområden som ska utformas med fokus på 
själva skrivprocessen och inte på texten som produceras. I syftet att stödja och effektivisera 
själva lärprocessen efterfrågades fler skrivuppgifter som synliggör elevernas tankar om 
undervisningsmaterialet. Exempel på sådana reflekterande skrivuppgifter (loggboksskrivande, 
kortskrivande, friskrivning, m.m.) beskrivs både av Sandström Madsén (1996) och av Molloy 
(2008).  

Tankarna om språkets och skrivandets roll för inlärningen har spridits sig även till andra 
länder. Omfattande forskning inom området har exempelvis bedrivits i Norge med bland 
andra Olga Dysthe i spetsen. Även den svenska lärarkåren har influerats av teorierna och 
numera finns det ett flertal böcker7 skrivna på svenska i ämnet (Sandström Madsén, 1996). 

Att skrivspråket kan vara ett verktyg för att klargöra tankar och aktivera det egna 
tänkandet beror på att det ställer högre krav på tydlighet och precision än vad det talade 
språket gör, hävdar Sandström Madsén (1996). Hon hänvisar till Jerome S. Bruners teori om 
lärande och tankeutveckling8 som hävdar att inlärning sker bäst när olika lärprocesser - genom 
handen, ögat och tanken - förstärker varandra. Vid skrivspråket används alla dessa processer. 
(Se även Dysthe 1995). Sandström Madsén påpekar vidare hur repetitionerna, oavsett om de 
är muntliga eller skriftliga, bidrar till att kunskap befästs och att omformulerad kunskap fäster 
bättre då den relaterar till fler situationer än själva inlärningssituationen. (Sandström Madsén, 
1996).  

Språkets betydelse för inlärning lyfts också av psykologen och pedagogen Lev 
Vygotskij som menar att den kognitiva utvecklingen hos ett barn är helt beroende av barnets 
samspel med omgivningen och att den språkliga bearbetningen är central för utvecklingen av 
barnets kognitiva förmåga (Vygotsky, 1986).  

I sin artikel Skriva för att lära och kommunicera kunskaper beskriver Eva Bergh 
Nestlog två olika didaktiska funktioner av skrivandet. Å ena sidan är skrivandet ett medel för 
tankeutveckling och å andra sidan ett medel för kommunikation med andra (Bergh Nestlog, 
2016; Dysthe, 1995). Tanke- respektive presentationsskrivande benämns även som in- och ut-
texter det vill säga texter som riktar sig inåt (i skribenten) respektive utåt mot andra. Genom 
in-texter förstärks och förfinas lärandet när eleverna formulerar sin kunskap av det som har 
lärts. Enlig Berg Nestlog behöver in-texter inte vara självbärande utan förstås enbart av dem 

                                                           
6 T.ex. Vygotsky, L. (1986); Dysthe (1993, 1996); Langer, J. A., & Applebee, A. N. (1987), m.fl.  
7 T.ex. Johansson (1993); Molloy (2008); Jörgel-Löfström (1996); Bergh Nestlog (2016), m.fl.  
8 Bruner, J. S. (1966). Towards a theory of instruction. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University 
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som har en kännedom om sammanhanget. Då in-texter är tanketexter skall respons enbart ges 
på tankegångarna och inte på textens språkliga kvaliteter; det är innehållet i texten som är i 
fokus och inte språket. Ut-texter bör däremot kunna förstås av andra som inte har kunskap om 
sammanhanget. Det är kommunikationen som står i ut-texternas fokus och därför är det 
viktigt att skribenten väljer innehåll, språkbruk och språkstrukturer som främjar 
kommunikationen, hävdar Berg Nestlog (2016). Ut-texter är läsar- och genrebaserade där 
sociala och textuella normer och konventioner avgör vad som främjar dialogen och läsarens 
tolkning. Skribenten behöver därför veta vilket syfte den har med skrivandet och vilka läsare 
den skriver för (Bergh Nestlog, 2016).9  

 

Slutsatser 
I detta kapitel har teorierna bakom loggbokens användning i undervisningen presenterats där 
språket- och skrivandets roll för inlärningen har betonats. Att skriftspråket ställer högre krav 
på tydlighet och precision gör exempelvis att loggboksskrivande kan nyttjas för att klargöra 
tankar. Loggboksskrivandet handlar inte enbart om att kunna skriva utan även om att kunna 
dra slutsatser och göra associationer. Därmed kan loggboksskrivandet användas både för 
presentation av elevers kunskaper och förmågor men även för att synliggöra och utreda deras 
tankar och reflektioner om undervisningens innehåll. Litteraturgenomgången till denna studie 
visar även att lärarens återkopplingsarbete kan påverka starkt hur reflektiva elevernas loggar 
blir. Att loggboken kan användas som reflektionsverktyg väcker frågan ifall loggarna ska 
bedömas eller inte.  

                                                           
9 Dessa två texttyper benämns även som reflekterande och deskriptivt skrivande eller expressive writing och 
transactional writing inom språkforskning. (Dyment & O’Connell, 2010); (Britton, 1992) 
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Metod 
För att undersöka studiens syfte om slöjldlärarers upplevelser av slöjdloggbokens användning 
i undervisningen har empirin samlats in genom en enkätundersökning. Enkätsvaren har sedan 
analyserats med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. I fortsättningen följer en mer 
utförligt beskrivning av urval, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod samt etiska 
överväganden. 

Urval 
Undersökningen genomfördes på Facebook i form av ett Google formulär under hösten 2018. 
Vid denna tidpunkt fanns på Facebook flera grupper med slöjdinriktning, som till exempel 
Textillärarna (ca 1590 medlemmar) eller Slöjd i en digital skola (ca 1200 medlemmar), m.m. 
Valet föll på gruppen Nationellt centrum för slöjdutbildning (ca.5860 medlemmar) då detta är 
ett forum som samlar många slöjdlärare där medlemskapet inte är styrt av en särskild 
materialinriktning eller uttalat intresse för digital kompetens. (Nationellt centrum för 
slöjdutbildning, 2018). Även om andelen slöjdlärare inte framgår tydligt bland gruppens 
medlemmar bedömdes denna grupp ändå vara den mest lämpliga för att lansera 
enkätundersökningen i.  

En kompletterande undersökning i gruppen Textillärarna övervägdes men förkastades 
med motiveringen att inte öka textillärarnas andel av respondenterna eftersom det kunde leda 
till en mer ojämn fördelning mellan materialinriktningarna. Facebook och andra sociala 
medier är idag en etablerad kommunikationsyta, 76 % av svenska internetanvändare använder 
Facebook (Internetstiftelsen, 2018). Enligt Denscombe (2016, s. 41) är en viktig fördel med 
Facebook och andra sociala medier att de ger ”en snabb och fri metod att få kontakt med 
potentiella deltagare” som dessutom har någon form av gemensam identitet eller intresse.  

Ur SIRIS statistik (Skolverket, 2018) framgår att det fanns 7143 tjänstgörande 
slöjdlärare under läsåret 2017- 2018 i Sverige. Enkätundersökningen resulterade i 101 
enkätsvar vilket motsvarar 1,4 % av de verksamma svenska slöjdlärarna. Även om antalet 
respondenter i denna underökning motsvarar exakt antalet respondenter vid lärarenkäten för 
Skolverkets Nationella Utvärdering 1992 (Skolverket, 1994) kan urvalet för denna 
undersökning inte ses som representativt för Sveriges slöjdlärarkår på grund av att det inte har 
tagits fram genom statistiska urvalsmetoder. Denna undersökning har istället ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenterna består av de personer som har varit 
tillgängliga vid enkätundersökningens genomförande (Bryman, 2018). Deltagandet i 
undersökningen var styrd av ett medlemskap i ett begränsat slöjdlärarforum samt 
medlemmarnas vilja och möjligheter att delta. Därmed bedöms undersökningens 
generaliserbarhet vara låg. Att genomföra en datainsamling med större representativitet för 
Sveriges slöjdlärarkår hade dock denna undersökning varken förutsättningar eller ambition 
till.  

Datainsamlingsmetod  
För att kartlägga loggbokens användning inom slöjdundervisningen har ett strukturerat 
enkätformulär utarbetats. Frågeformuläret har begränsats till tjugofyra frågor där fritextsvar 
varieras med kryssrutor och flervalsfrågor samt att respondenterna får gradera vissa svar på en 
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linjär skala, så kallad Likertskala (Denscombe, 2016). Vid vissa frågor har svarsalternativet 
annat lagts till för att möjliggöra för respondenterna att nyansera sina svar genom fritextsvar. 
Förutom de slutna frågorna med fasta svarsalternativ förekommer även tre öppna frågor i 
enkäten. Dessa lämnar utrymme för respondenterna att svara med egna ord (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017). Medan slutna frågor innebär en minskad 
variation i enkätsvaren har öppna frågor fördelen att inte styra respondenternas tankar i någon 
riktning. Öppna frågor möjliggör även svarsalternativ som är ovanliga eller inte kunde 
förutses vid enkätfrågornas sammanställning (Bryman, 2018). Att enkäten innehåller olika 
typer av frågor har flera fördelar något som Denscombe (2016, s. 253) exemplifierar enligt 
följande: ”För det första förhindrar det att respondenten blir uttråkad. För det andra förhindrar 
det att respondenten fastnar i ett visst svarsmönster, till exempel att han eller hon på en skala 
från 1 till 5 börjar svara 4 på alla frågor”.   

Enkäten (Se bilaga 1) startas med några inledande frågor om respondenternas material-
inriktning, antal tjänstgöringsår, stadieindelning samt hur mycket undervisningstid eleverna 
erbjuds. I de följande två avsnitten ställs frågor om vilka dokumentationsformer som används 
i slöjdundervisningen och vilka för- och nackdelar respondenterna ser specifikt med 
loggbokens användning. Sedan kommer några avsnitt som fokuserar på elevernas arbete med 
loggboken och enkäten avslutas med frågor gällande lärarnas arbete med och synpunkter på 
loggboken som arbetsform.  

Då studiens ämne väcker många frågor behövde dessa avgränsas vid enkätfrågornas 
sammanställning. En aspekt som tidigt sållades bort var till exempel skolornas tillgång till 
digitala verktyg och resurser, något som i sig är en relevant fråga då den kan påverka de 
dokumentationsformer som används i svenska skolor. Trots detta har denna aspekt medvetet 
prioriterats bort av utrymmesskäl. Förutom frågornas innehållsmässiga avgränsning prövades 
och omprövades deras formulering och inbördes ordning. Allt för att underlätta 
respondenterna att förstå frågornas innebörd och för att i möjligaste mån undvika ledande 
frågor något som också poängteras av Bryman (2018) och Denscombe (2016). 
Enkätundersökningen testades sedan tids- och innehållsmässigt av en slöjd- respektive en 
svensklärare och justerades utifrån deras kommentarer.   

Enkätundersökningen genomfördes digitalt i form av ett anonymt Googleformulär som 
gav respondenterna möjlighet att kunna avbryta sin medverkan när som helst under processen. 
Enbart ett inlägg gjordes för att lansera enkäten men det inlägget aktualiserades i gruppens 
flöde om och om igen genom varje deltagarkommentar. Enkäten stängdes för svar efter tio 
dagar.  

Dataanalysmetod 
Enkätsvaren har genomgått en noggrann läsning för att kunna grupperas och redovisas 
tillsammans med forskningsfrågorna. Vissa enkätsvar har kategoriserats och grupperats om i 
det fall då svarsalternativet annat kunde entydligt härledas till något av de övriga 
svarsalternativen i samma fråga. (Exempelvis har en lärare på frågan om ”Vilka stadier 
undervisar du i slöjdämnet?” svarat under rubriken annat ”Åk 3-9” vilket tillhör till 
svarsalteranativet alla stadier.) Då enkäten innehåller såväl slutna som öppna frågor användes 
både kvantitativ och kvalitativ ansats för att analysera resultatet (Denscombe, 2016). 
Resultatet sammanställdes automatiskt med hjälp av Googleformulär och Googlekalkylark. 
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Denscombe (2016) påpekar fördelen med att respondenternas svar automatiskt förs över från 
frågeformuläret till en datafil då detta är en tidssparande metod och avlängsnar möjligheten 
till mänskliga misstag vid inmatning av data. Googleformulär och Googlekalkylark 
möjliggjorde resultatets genomläsning både frågvis och respondentvis samt underlättade 
resultatets filtrering utifrån olika kategorier såsom respondenternas materialriktning, 
stadieindelning, m.m. Därmed underlättades möjligheterna för att systematisera studiens 
resultat, hitta viktiga teman samt för att diskutera resultaten och försöka dra slutsatser utifrån 
studiens forskningsfrågor (Denscombe, 2016).  

Etiska överväganden 
De etiska överväganden som har gjorts i samband med denna studie har tagit hänsyn till att 
datainsamlingen har skett via Internet. Denscombe (2016) lyfter tre etiska aspekter som 
därmed behöver följas; datasäkerhet, upphovsrätt och känsliga frågor. Vid studiens 
genomförande har också Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på forskning följts 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom ett inlägg på Facebook informerades deltagare i den utvalda 
gruppen om studiets syfte och erbjöds frivilligt deltagande. Något skriftligt samtycke från 
deltagarna införskaffades inte utan frivilligheten i deltagandet var underförstådd hos de som 
valde att svara på enkäten. Upphovsrättsaliga frågor har inte varit aktuella då allt material 
utarbetades specifikt för denna undersökning. Frågorna i enkäten bedömdes inte vara känsliga 
att svara på och inget som presenteras i undersökningen kan leda till att åsamka någon skada. 
Den valda datainsamlingsmetoden möjliggjorde också att respondenterna kunde avbryta sin 
medverkan när som helst under enkäten. Då enkätundersökningen lanserades enbart via en 
länk på Internet utan att epostadresser eller namn samlats in går det inte att härleda något svar 
till en enskild informant och därmed uppfyller undersökningen Vetenskapsrådets 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Även om även denna information var underförstådd 
vid den valda datainsamlingsmetoden kunde informationen ha förtydligats mer i inlägget eller 
genom ett formellt missivbrev.   

Metoddiskussion 
Denscombe (2016) och Brymans (2018) beskrivning av de olika datainsamlingsmetodernas 
för- och nackdelar har varit vägledande när metodernas fördelar med hänsyn till 
undersökningens syfte och förutsättningar övervägdes. Enkätformen valdes istället för 
intervjuer i syfte att få en större variation och geografisk spridning för urvalet men också för 
att säkerställa ett enhetligt och neutralt förhållningssätt gentemot respondenterna. Enligt 
Denscombe (2016) och Bryman (2018) är digital enkät ett effektivt och smidigt sätt att samla 
in och bearbeta större mängder av enkätsvar från ett större geografiskt område under en 
begränsad tid. Vid valet av datainsamlingsmetod var det också önskvärt att kunna smidigt 
återkoppla undersökningens resultat till ett större antal slöjdlärare och därmed inspirera deras 
fortsatta slöjdundervisning.  

Googleformulär har visat sig vara ett smidigt verktyg för att samla in och bearbeta 
information. Det kan även antas att det underlättat enkätsvarens ifyllning och inlämning. Då 
enkätundersökningen har lanserats på Internet via en hyperlänk och registrerats automatiskt i 
samband med att respondenterna slutfört undersökningen är det inte möjligt att avgöra 
omfattningen av urvalets yttre bortfall. Googleformuläret har säkerställt dock att alla frågor 
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besvarats av respondenterna och minskat därmed möjligheter till internt bortfall.” Om 
bortfallet är stort ökar risken för skevheter i resultatet”, menar Bryman (2018, s. 290). Men 
enligt Bryman (2018) är frågan om bortfall av mindre betydelse i undersökningar som inte har 
ett representativt urval för en population. Undersökningens valda form har inte kunnat 
säkerställa att det enbart är slöjdlärare med slöjdundervisning som svarar på enkäten. Att 
enkäten har lanserats via hyperlänk kan dessutom innebära en risk för multipla svar (Bryman, 
2018) vilket i sin tur påverkar studiens tillförlitlighet.  

Googleformulär har också möjliggjort att tillföra ett kvalitativt inslag till enkäten tack 
vare svarsalternativet annat. Genom att välja detta svarsalternativ kunde respondenterna 
förtydliga sina svar eller lägga till ytterligare svarsalternativ och synpunkter för att 
komplettera enkätsvaren. Bearbetningen av dessa kvalitativa svar har dock varit mer 
tidskrävande och i viss mån försvårat resultatets bedömning och presentation. Att 
svarsalternativet annat i vissa fall behövde kategoriseras och grupperas om kan också 
innebära en risk för empirins skeva hantering. Dessa åtgärder var dock nödvändiga för 
enkätsvarens sammanställning och analys och tillhör även bearbetningen av kvalitativ data. 

Författarens förförståelse och egna erfarenheter av det undersökta området kan väcka 
frågor huruvida det insamlade materialet införskaffats, bearbetats och tolkats på ett godtagbart 
vetenskapligt sätt. Författarens intresse och förförståelse var utgångspunkten till uppsatsens 
ämnesval och har även påverkat enkätfrågornas utformning. Samtidigt som en sådan 
förförståelse kan innebära en risk för undersökningsområdets begränsning eller resultatets 
skeva tolkning kan den också vara värdefull för att avgöra vilka frågor som är relevanta att 
ställa. Författaren har varit medveten om denna risk och medvetet strävat efter att hålla sina 
egna uppfattningar i bakgrunden och analysera och tolka materialet på ett vetenskapligt sätt.  
Denna fråga lyfts även av Denscombe (2016) som beskriver olika tillvägagångssätt att hantera 
forskarens inbladning i forskningsprocessen och diskuterar risken av att studien fördunklas av 
personliga värderingar och övertygelser. 
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Resultat & analys 
Syftet med detta arbete är att bilda kunskap om slöjdlärares användning av loggboken som en 
undervisningsmetod för elever i grundskolans slöjdundervisning. I detta kapitel presenteras 
och analyseras resultatet utifrån de uppställda frågeställningarna. Detta görs dels genom 
presentation av en allmän bild som framträder av samtliga enkätsvar och dels genom en 
fördjupad analys där respondenternas svar grupperas och analyseras utifrån materialinriktning 
och stadietillhörighet. Kapitlets första del ägnas åt respondenternas beskrivning samt 
slöjdloggbokens former och användning. Därefter belyses vilka för- och nackdelar som de 
tillfrågade slöjdlärarna ser med elevers loggboksskrivande inom slöjdundervisningen. I 
kapitlets senare del redogörs vad loggboksarbetet kan innebära för de enskilda slöjdlärarnas 
formativa arbetssätt, arbetsbelastning och bedömningsarbete.  

Respondenter  
Enkätundersökningen resulterade i 101 enkätsvar. Bland respondenterna har 61 % textilslöjd, 
32 % trä- och metallslöjd och 7 % bägge materialinriktningarna i sin tjänst. Av 
respondenterna undervisar 42 % på låg- och mellanstadiet, ca 19 % enbart på högstadiet och 
ca 38 % på alla stadier. Slöjdlärarna i urvalsgruppen har överlag den garanterade 
undervisningstiden10 (77 %) medan 12 % av respondenterna svarat att de har något lägre 
undervisningstid. Enbart en slöjdlärare av 101 har angett att ha avsevärt minskad 
slöjdundervisningstid. Underlaget för att analysera och tolka den minskade 
undervisningstidens påverkan för loggboksanvändningen bedömdes vara otillräcklig i denna 
undersökning och diskuteras därför inte i fortsättningen. 

Merparten av respondenterna har en relativt lång undervisningserfarenhet inom ämnet 
slöjd 11 och kan därmed antas ha haft större möjligheter till att utveckla sin undervisning och 
experimentera med olika arbetsformer. Samtidigt kan det finnas en risk för att slöjdlärare med 
lång undervisningserfarenhet inte har lika bra digital kompetens som deras yngre kollegor och 
därmed inte använder digitala verktyg och resurser i samma utsträckning. En lång lärarkarriär 
kan eventuellt även innebära ett mer rutinmässigt förhållningssätt vilket kan innebära både 
för- och nackdelar. Deltagandet i undersökningen har varit frivilligt vilket troligen påverkat 
resultatet då enbart de lärare som har något intresse för ämnet har valt att delta. Det kan antas 
att undersökningen skulle kunnat generera ett annorlunda resultat med en mer styrd 
urvalsgrupp eller datainsamlingsmetod.  

 

Slöjdloggbokens användning och former 
Respondenterna i denna studie redogör för att deras elever använder flera olika 
dokumentationsformer, såväl separat som i kombination med varandra. Flervalsfrågorna visar 
att fotografering (64 % av respondenterna), digital loggbok (63 %), fysisk loggbok (52 %) 
samt planering- och eller utvärderingsstenciler (41 %) är de former som oftast förekommer 
                                                           
10 Enligt Skolverkets föreskrifter ska elever garanteras minst 330 timmar undervisning inom ämnet slöjd under 
hela grundskoletiden.  
11 Respondenternas 40 % har haft slöjdundervisning längre än 15 år, 20 % i 8-15 år, 28 % i 3-7 år och 13 % i två 
år eller mindre. 
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medan slöjdportfolio, filmloggar och ljudinspelningar tillhör bland de mindre vanliga (mellan 
10-16%) dokumentationsformerna. Figur 1 visar att det vanligaste sättet att dokumentera 
slöjdarbetet är att föra regelbundna loggar (47 %). Detta svar är vanligare bland 
textilslöjdlärare (52 %) än bland träslöjdslärare (38 %) eller bland slöjdlärare som undervisar i 
båda materialriktningar (43 %). Att arbeta med regelbundna loggar är också vanligare i högre 
stadier där 68 % av högstadielärarna anger detta som den vanligaste dokumentationsformen 
emedan endast 40 % av låg- och mellanstadielärarna säger att deras elever skriver regelbundet 
i sina loggböcker12. Stadieindelningen visar även att den digitala loggboksformen förekommer 
i större utsträckning på högstadiet än på låg- och mellanstadiet enligt respondenterna. Det 
finns dock inte underlag i undersökningen för att konstatera att användning av digitala 
loggböcker leder till mer regelbundna loggar.  
 

 
Figur 1. Det vanligaste sättet att dokumentera slöjdarbetet 

Loggboken som dokumentationsform används mer eller mindre regelbundet av de flesta 
slöjdlärare i urvalsgruppen. Drygt 90% av respondenterna anger att deras elever i alla eller i 
de flesta grupperna förväntas skriva loggbok medan endast 5 % anger att inga grupper  
förväntas göra det.13 När loggboksskrivandet prioriteras bort i vissa grupper gäller det enligt 
flera respondenter årskurs tre i grundskolan samt särskolans elever. Det framhävs bland 
studiens fritextsvar att loggboken har en begränsad användning  på låg- och mellanstadiet 
vilket stämmer överens  med Sandström Madséns (1996) uppfattning om elevers skrivande i 
yngre åldrar. Undersökningen visar också av de (drygt 90%) lärare som förväntar sig att deras 
elever skriver loggbok anger 87%  att deras elever också gör det regelbundet. Trots att de 
skriftliga dokumentationsformerna är så tydligt etablerade i de tillfrågade slöjdlärarnas 
undervisning lyfts frågan om skrivandets proportioner i förhållande till slöjdandet bland 
fritextsvaren. 

                                                           
12 När enkätundersökningen diskuteras stadievis baseras resultatet enbart på de respondenternas enkätsvar 
som uteslutande arbetar på hög- respektive låg- och mellanstadiet.   
13 Övriga 5 % har valt svarsalternativet ”annat”, exempelvis frivillig användning av loggbok.  
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Enkätundersökningen visar att respondenterna har en i överlag positiv attityd till 
loggböckers användning inom slöjdundervisningen. Merparten av dem (77 %) anser att 
loggboksskrivandet är ett viktigt inslag i undervisningen och prioriterar därför det, medan    
10 % av dem ser flera nackdelar än fördelar med loggbokskrivandet. Endast 3 % av 
respondenterna anser att loggboken inte ger något varken för dem eller för deras elever. Den 
resterande 10 % ser fördelarna men anser att de behöver prioritera bort loggbokskrivandet av 
andra skäl. Frågan är hur resultatet på denna fråga ska tolkas med tanke på att sammanlagt   
23 % av respondenterna prioriterar bort eller har en uttalat negativ syn på loggboksskrivandet 
och drygt 90 % enligt ovan anger att de använder loggbok. En djupare analys visar att det 
finns respondenter som använder loggböcker i undervisningen trots att de ser fler nackdelar än 
fördelar med loggboksarbetet eller anser att loggboksarbetet inte ger något varken för dem 
eller för deras elever. Det finns även lärare som väljer svarsalternativet prioriterar bort 
loggboksskrivandet samtidigt som de har svarat att de använder loggböcker i undervisningen. 
Lärarna anger då att de använder loggboken i perioder. Vissa lärare anger även att de varken 
kommenterar eller läser loggböckerna men förväntar sig att eleverna skriver dem. Det kan inte 
uteslutas att någon slöjdlärare inte har svarat konsekvent på frågorna ovan. Resultatet tyder på 
att slöjdlärare kan fatta beslut som inte är helt i linje med deras uppfattning om ett visst 
arbetssätt. Detta kan i sin tur bero på att de behöver ta hänsyn till andra faktorer när de 
utformar sin undervisning, vilket exempelvis kan vara en strävan efter (eller en order om) att 
skapa ett gemensamt arbetssätt med den andra materialriktningen.  Figur 2 illustrerar denna 
fråga med hänsyn till respondenternas materialriktning och visar att respondenter som 
undervisar i båda materialriktningarna tenderar att ha ett mer positivt förhållningssätt till 
loggboken än slöjdlärare med en särskild materialriktning. För att nyansera bilden presenteras 
resultatet här i absoluta tal i stället för procent vilket synliggör de olika materialriktningarnas 
proportioner inom urvalsgruppen.  
 

.  
Figur 2. Slöjdlärarnas uppfattning om att använda loggbok som dokumentationsform 

Elevernas förhållningssätt till loggboksarbetet kan påverka dess former och nytta. Enligt de 
deltagande slöjdlärarna upplever eleverna loggboksskrivandet på olika sätt. Drygt en tredjedel 
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av respondenterna anser att deras elever förstår syftet och fördelarna med loggboken. Nära   
46 % menar att elevernas motivation är väldigt olika och 19 % av respondenterna anger att de 
flesta av deras elever ser loggboksskrivandet som en onödig och besvärlig del av slöjdarbetet. 
En fördjupad analys av resultatet utifrån stadieindelning visar i stort sett samma proportioner i 
svaren för de lärare som undervisar på alla stadier. Respondenter som enbart undervisar på 
hög respektive låg- och mellanstadiet anger att andelen elever som anses ha ett negativt 
förhållningssätt till loggboken är i stort sett samma som i den allmänna bilden; ca 20 % är 
negativt inställda till loggboksskrivande. Däremot är förhållandet mellan de elever som anses 
förstå loggbokens syfte och de som har väldigt olika motivation till loggboksskrivandet i stort 
sett det omvända. 47 % av eleverna på högstadiet anses förstå syftet och fördelarna med 
loggboksskrivande jämfört med 26 % på låg- och mellanstadiet. Detta resultat kan tolkas så 
att eleverna utvecklar sin förståelse för och kunskaper i loggboksskrivandet med tiden.  

När frågan undersöks utifrån slöjdlärares materialinriktning kan det konstateras att 
andelen slöjdlärare som anser att deras elever har ett negativt förhållingssätt till 
loggboksarbretet är högre hos träslöjdslärare (25 %) jämfört med lärare i textilslöjd och 
slöjdlärare med båda materailinriktningarn (ca 15 %). Om detta resultat beror på att 
träslöjdslärare är mer kritiska när de svarar på frågan eller om det verkligen finns en sådan 
skillnad gällande elevernas attityd till loggboksarbetet vid de olika materialinriktningarna kan 
inte avgöras i denna undersökning. Denna skillnad kan även bero på andra faktorer. Förutom 
loggboksarbetets utformning kan elevernas eventuella fria slöjdval vara en påverkande faktor 
där de elever som av något skäl har ett mer negativt förhållningssätt till loggboksarbetet i 
större utsträckning väljer träslöjd. I enkätundersökningens fritextsvar påpekar flera av 
respondenterna att elevernas negativa syn på loggboksskrivandet beror på att det upplevs som 
tråkigt eller onödigt vilket kan påverka elevens arbete och inlärning negativt. Bland 
fritextsvarens lyfts även frågan om lärarens roll i att formge arbetet med loggboken på ett 
sådant sätt att det blir meningsfullt och motiverande för eleverna. 

   
”Beror på hur vi som lärare utformar möjligheterna för eleverna att göra loggboken. Om inte 
alla ges den möjlighet som främjar dem, kan loggboken hämma eleverna till att vara kreativa och 
tappa lusten för slöjden.”  

(Slöjdlärare 94, textilslöjd, alla stadier)  

Enkätundersökningens fritextsvar visar även att arbetssättet med elevernas dokumentation kan 
variera från lärare till lärare samt i en enskild slöjdlärares praxis. Respondenterna beskriver att 
loggböcker kan användas periodvis, prioriteras bort vid vissa arbetsområden eller anpassas 
efter elevernas eller gruppens förutsättningar. 
 

”Jag anpassar efter grupp och/eller individ. I de lägre åldrarna gör vi det tillsammans via 
Smartscreen. Jag använder ofta kooperativa struktur av något slag vilket vägleder många. Vi 
"loggar" inte allt vi gör per automatik. Ibland är det frivilligt.”  

(Slöjdlärare 58, textilslöjd, alla stadier) 

Slöjdlärarnas svar visar att det används flera typer av loggböcker i slöjdundervisningen. 12 % 
av respondenterna anger att eleverna får en färdig mall till loggboken som de kompletterar 
kortfattad med några slöjdord och värderingar om arbetsprocess och resultat. Enligt 30 % 
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beskriver eleverna själva lektionens arbete med hjälp av stödfrågorna: Vad? Hur? Varför?14 
Knappt 9 % anger att eleverna svarar på specifika frågor i samband med lektionens 
genomgång/arbete medan 39 % anger att loggboken är en kombination av beskrivande loggar 
och specifika frågor. Enkätsvaren tyder på att slöjdlärare som undervisar i båda 
materialinriktningarna använder sig av stödfrågorna i ca dubbel så stor utstäckning än sina 
träslöjd- eller textilslöjdskollegor medan kombinationen av beskrivande loggar och specifika 
frågor har en betydligt större förekomst hos textilslöjdlärarna än hos de övriga slöjdlärarna.  

De flesta elever dokumenterar sitt arbete utförligt eller utförligt med relevant innehåll 
anges av nära 22 % av slöjdlärarna i undersökningen, men majoriteten av lärarna, 57 % menar 
att de flesta av deras elever dokumenterar kortfattat med relevant innehåll. Kortfattade 
dokumentationer med magert innehåll anser 20 % av respondenterna att få från de flesta av 
sina elever. Loggarna skrivs vid slutet av lektionen enligt 78 % men flera av dessa slöjdlärare 
anger att de också har elever som gör det löpande under lektionspasset. 2 % anger att deras 
elever dokumenterar löpande under lektionerna och resterande 20 % visar en mer varierad 
rutin för loggboksarbetet. Vissa elever ges också möjlighet att skriva loggarna hemma eller på 
den plats och tid  som de själva anser är lämpligt. Det förekommer även att loggarna skrivs 
när eleven väntar på hjälp, efter ett avslutat arbete, eller mer oregelbundet. Sammantaget visar 
undersökningen en variation av hur och när eleverna skriver sina loggböcker. Det finns 
dessutom respondenter som vittnar om ett medvetet pedagogiskt övervägande vid valet av 
tillvägagångssätt med elevernas loggböcker. 

 
”Beror ju helt och hållet på vad syftet med loggar är. Om det är för att komma ihåg från gång till 
annan vad och hur man ska göra måste eleven skriva varje lektion. Men syftet med anteckningar 
är för mig inte det. För mig handlar det mer om att reflektera över val och problem man ställs 
inför och då behöver man inte göra anteckningar varje gång […] Vi gör det inte varje lektion. 
Finner inget större värde i det. Vi gör det istället som en större del av en lektion och då gör alla 
det samtidigt med stöd och vägledning av mig. Med begrepp och förslag på formuleringar och 
exempel på hur man formulerar sig på enkelt, utvecklat och välutvecklat sätt.” 

(Slöjdlärare 58, textilslöjd, alla stadier)  

Slöjdloggbokens för- och nackdelar  
Av svaren på flervalsfrågorna framkommer att de viktigaste fördelarna med loggboksarbetet 
är att den ger en ökad möjlighet för eleverna till reflektion, att visa analysförmåga samt att 
öva och befästa begrepp och kunskaper. Andra fördelar anses vara att loggboken underlättar 
lärarens bedömningsarbete och bidrar till elevernas inlärning samt att den ger en ökad 
möjlighet till dialog mellan eleven och läraren. Den kan också utnyttjas för ett mer riktat 
arbete för elevens utveckling. I fritextsvaren bekräftas och nyanseras loggboksskrivandets 
fördelar.  
 

”Det ger större möjligheter för mig som lärare att förbereda mig inför lektionen, ha koll på vad 
varje elev gör och vilken handledning de behöver. Ovärderligt som minnesstöd vid bedömning”.  

                                                           
14 Frågorna är förkortade och används för att eleven ska beskriva vad hen har gjort i slöjdarbetet, hur hen har 
gjort det (val av material, tekniker, verktyg och maskiner) och varför hen har gjort dessa val. Frågorna Hur? och 
Varför? kan även besvaras genom att beskriva hur arbetet gick och genom att analysera varför det gick så. 
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(Slöjdlärare71, trä- och metallslöjd, högstadiet)15 

Bland fritextsvaren framhävs loggbokens språkutvecklande verkan, att den synliggör 
elevernas reflektion. Den anses också vara bra för planering och beräkning samt att ge 
möjlighet till kamratrespons. Det hävdas också att loggboken även främjar de tysta eleverna 
och synliggör deras kunskaper. Dessa påståenden får stöd i litteraturen. (Se Granath 2008; 
Sandström Madsén 1996, m.m.). Sandström Madsén (1996, s. 19) påpekar även att ”elever 
känner sig sedda och bemötta som individer” istället för en grupp genom loggboksdialogen.  

Loggboken kan även användas för att ta reda på elevernas kunskaper kring ett specifikt 
ämne eller ge möjlighet till att ställa frågor till hela gruppen. Den anses synliggöra 
missuppfattningar och hjälpa läraren att bli medveten om sin undervisning.  

 
”Utmanar mig som lärare att formulera mig så alla förstår och det kommer fram tydligt i 
elevernas dokumentationer.” 

(Slöjdlärare10, båda materialriktningarna, låg- och mellanstadiet) 

En annan fördel som framhävs i undersökningen är att loggboken synliggör progressionen i 
arbetsprocessen och medvetandegör eleverna om arbetsprocessens olika delar och de olika 
förmågorna som de tränar på genom slöjd. Det poängteras även att loggboken underlättar att 
peka på olika kvaliteter vid bedömning.  
 

”Loggboken blir ett verktyg för feedback och formativ bedömning.”  

(Slöjdlärare79, trä- metall, alla stadier) 

En respondent som läser upp till 200 loggar per vecka beskriver en praktisk fördel med de 
skriftliga kommentarerna: 
 

”Det ger oss möjlighet att samtala med eleven runt loggen. Utan kommentar kommer jag inte 
ihåg vad jag ville säga.”  

(Slöjdlärare 66, textilslöjd, högstadiet) 

De digitala loggböckerna anses öka elevernas digitala kunnande och möjliggör att kombinera 
olika dokumentationsmetoder genom att använda text, bild och ljudinspelningar. Flera 
respondenter betonar att de även gör att loggboksarbetet kan skötas smidigt. En lärare 
uppmärksammar den positiva effekten som genereras tack vare kravet på regelbunden 
fotografering av arbetsprocessen och anser att detta ökar arbetstakten för vissa elever, då den 
synliggör om eleven inte arbetar. Bilder från arbetsprocessen kan även användas som 
utgångspunkt och stöd när elever (särskilt med läs- och skrivsvårigheter) muntligt kan 
redovisa och värdera sin arbetsprocess och slöjdprodukt, enligt enkätsvaren. Online 
loggböcker kan också utnyttjas till sambedömning samt att dela information med 
vårdnadshavare. De har även fördelen att samla all dokumentation utan risken att något 
kommer bort och ingen kan påstå att informationen inte varit tillgänglig. Den digitala 
loggbokens fördelar bekräftas av fritextsvaren hos flera respondenter.  
 
                                                           
15 Numrering av slöjdlärare görs utifrån enkätsvarens sammanställning i Googlekalkylark. På grund av att det 
finns en rubrikrad i rad 1 börjar slöjdlärares numrering med siffra 2 och avslutas med 102. 
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”Jag kan ställa frågor om hur de tänkt gå vidare och ibland tips eller råd om deras arbete eller 
kommande moment. Jag kan stötta dem som behöver och utmana dem som behöver det. Alla 
elever blir sedda och de känner att det är någon mening med deras dokumenterade. Eftersom de 
dokumenterar digitalt kan jag också länka till videoklipp som visar någon teknik eller kan 
förbereda dem eller ge förförståelse inför kommande steg i deras arbete. De får börja lektionen 
med att läsa vad jag skrivit och jag upplever att de kommer igång snabbare med sitt arbete sedan 
jag började arbeta så här.”  

(Slöjdlärare 71, trä- och metall, högstadiet)  
 
Vid sidan av loggboksskrivandets fördelar framhävs även vissa nackdelar bland enkätsvaren. 
Medan 23 % av respondenterna inte ser några nackdelar med elevernas loggboksskrivande 
anser 59 % att eleverna med läs- och skrivsvårigheter samt de med annat modersmål kan 
missgynnas av detta arbetssätt. Enligt den nationella ämnesutvärderingen NÄU-13 
(Skolverket, 2015) finns en risk att elever med utländsk bakgrund tror att språkliga 
svårigheter hindrar dem att nå ett högre betyg. De tror i större utsträckning än andra 
elevgrupper att deras förmåga att dokumentera slöjdprocessen har större betydelse för betyget 
än övriga elever tror. En annan nackdel i samband med loggboksarbetet identifieras som 
tidsförlust som drabbar eleverna (enligt 25%) eller lärarna (enligt 37 % av respondenterna). 
Frågan nyanseras vidare genom fritextsvaren. Vissa av respondenterna anser att det är värt att 
lägga tid på loggboksskrivande då ”det ger så mycket tillbaka”. 

Lärarens loggboksarbete 
Beroende på loggbokens utformning och användning samt elevernas antal och arbetsinsats 
kan loggboksarbetet innebära olika stor arbetsbelastning för respondenterna. Använder 
slöjdläraren loggboksformen med specifika frågor kopplat till lektionernas genomgångar eller 
olika delar av arbetsområdet så behöver läraren planera och formulera sådana frågor. Annars 
innebär loggboksarbetet att läsa och återkoppla muntligt eller skriftligt till elevernas loggar. 
Att detta arbete kan ta mycket tid har inte nödvändigtvis en avskräckande effekt på lärarna. 
Vissa förklarar att tidsåtgången är nödvändig för att få syn på elevernas kunskapsinhämtning 
både för läraren och för eleverna. Kommentarernas valda form och omfattning har dock 
betydelse för hur arbetsbördan blir och uppfattas. 
 

”… det tar tid att läsa och ge feedback så ofta som jag gör, men fördelarna väger över och det 
blir ingen stress inför betygsättning och omdömesskrivning.”  

(Slöjdlärare 94, textilslöjd, åk 4-9)  

Det framgår från flervalsfrågorna att de flesta av respondenterna (56 %) läser upp till 100 
loggböcker per vecka medan 21 % anger att de inte läser några alls på veckobasis. Det är 
ovanligt att slöjdlärarna läser mer än 150 loggböcker per vecka vilket enbart gäller 7 % av 
respondenterna. Enligt Granath (2008) vill eleverna att läraren ska läsa och ge kommentarer 
på deras loggar vilket bekräftas även av flera enkätsvar. De flesta slöjdlärare i undersökningen 
(60 %) kommenterar elevernas loggar kortfattat medan 5 % av respondenterna anger att de 
kommenterar utförligt. Andelen som inte kommenterar loggböckerna är 3 % lägre än andelen 
som anger att de inte läser några loggar alls veckovis vilket kan bero på att vissa respondenter 
valde svarsalternativ annat för att ge ett mer utförligt svar. En respondent medger att 
kommentarernas omfattning beror i hennes praxis på vilken fas av arbetsprocessen eleven 
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befinner sig i, vilket innebär mer utförligare kommentarer vid mitten och slutet av 
arbetsprocessen. Bland de alternativa svaren framkommer även att flera slöjdlärare anpassar 
deras sätt att kommentera efter innehållet i elevernas loggar eller med hänsyn till den tid som 
de har till förfogandet. Många respondenter reflekterade över tidsaspekten och dess påverkan 
på loggboksarbetet. Vissa menade att de inte kommenterade loggböckerna så ofta eller så 
regelbundet som de ville på grund av tidsbrist medan andra nöjde sig med att enbart läsa och 
kommentera muntligt i helgrupp eller enskilt. 

 
”Jag kommenterar ej i elevernas loggböcker, utan ger generell återkoppling i samtal med 
eleverna i helgrupp några gånger per termin.” 

(Slöjdlärare 97, trä- och metall, låg- och mellan)  
 

”Jag skulle vilja ha mer tid att läsa och kommentera. Pga detta kan kanske många elever se det 
som ett onödigt arbete.”  

(Slöjdlärare 27, textil, alla stadier) 
  

Flera slöjdlärare menade att loggboken var ett minnesstöd för eleverna och därför bör läraren 
inte kommentera dem, medan andra framhävde kommentarernas formativa verkan och de 
individuella kommentarernas motiverande effekt på eleverna. Flera respondenter uttryckte en 
önskan om att kunna kommentera direkt efter den aktuella lektionen medan elevens arbete är 
färskt i minnet. Andra slöjdlärare ville läsa och kommentera kort innan elevernas efterföljande 
lektion för att få en repetition av gruppens behov och en bild av vad eleverna inte förstått och 
vad som ska förtydligas vid nästa lektionstillfälle. På frågan när lärarna kommenterar 
elevernas loggar väljer 10 respektive 12 % av respondenterna svarsalternativen kort innan 
elevernas nästa lektion och direkt efter det aktuella lektionspasset medan 63 % av lärarna 
anger att de kommenterar när de får tid till det. Inget enkätsvar tyder på att läraren hinner läsa 
loggarna både i anslutning till den aktuella lektionen och innan nästa lektion vilket beskrevs i 
tidningsartikeln Loggboken en räddningsplanka (Tidningen Uttryck, 2012). Resultatet tyder 
på att lärarnas möjligheter till stor del styrs av schemat för när kommentarerna görs. Då 
fördelningen mellan de som kommenterar kort innan och de som kommenterar direkt efter det 
aktuella lektionspasset är i stort sett jämn, går det inte att dra några generella slutsatser om 
vilket alternativ anses vara mer fördelaktigt.  

Det finns delade meningar kring om läraren ska prioritera vissa grupper eller årskurser 
när hen kommenterar elevernas loggar. Nästan hälften av respondenterna, 48 % anser att det 
ska läggas samma vikt på att kommentera loggarna oavsett årskurs, 23 % menar dock att en 
prioritering av årskurser skall ske där betyg sätts. En mindre andel, 16 % anser att det är 
viktigare att satsa mer på loggbokskommentarer under mellanstadietiden för att lära eleverna 
vad som förväntas och hur de görs medan 14 % tycker att prioriteringen ska utgå ifrån 
elevernas kunskaps- och ambitionsnivå. En analys av enkätsvaren stadievis respektive enligt 
materialinriktningarna visar liknande resultat med några skillnader. Slöjdlärare med båda 
materialinriktningarna anser i större utsträckning (71 %) att alla grupper ska hanteras lika och 
ingen i denna grupp tycker att årskurser där betyg sätts ska prioriteras alls. En möjlig 
förklaring till detta ställningsstagande är att enbart en av dessa slöjdlärare har alla stadier i sin 
undervisning medan de övriga undervisar enbart på låg- och mellanstadiet. Indelningen 
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stadievis visar att andelen av respondenter som anser att lägre årskursers kommentarer ska 
prioriteras framför årskurser där betyg sätts är störst (24 %) hos låg- och mellanstadielärare. 
De slöjdlärare som undervisar på alla stadier prioriterar däremot oftast grupperna där betyg 
sätts (30 %). Då den sistnämnda gruppen undervisar alla stadier kan de eventuellt ha bättre 
förutsättningar att bedöma frågan utifrån ett större perspektiv. Att slöjdlärarna får möjlighet 
att undervisa sina elever under alla stadier kan även skapa goda förutsättningar till ett 
långsiktigt och konsekvent arbetssätt med loggböcker. Betygskraven i senare årskurser 
tillsammans med elevernas ökade mognad kan bidra till att eleverna blir mer mottagliga för 
kommentarerna som därmed kan få en större verkan. Dessutom kan förekomsten av flera 
individuella istället för lärarstyrda projekt motivera att loggbokskommentarer prioriteras i 
grupper med betygsättning. Enligt Olga Dysthes erfarenheter verkar det vara viktigare att ge 
personliga kommentarer ju yngre eleverna är men prioriteringen kan också bero på vilken 
funktion kommentarerna fyller som kan motivera en annan prioritering av årskurser. (Dysthe, 
1996).  

Enkätsvaren visar en stor variation på frågan hur frekvent kommentarerna görs och 
därför tolkas de alternativa svaren som presenteras här i en förenklad form. Majoriteten av 
respondenterna, 56 % kommenterar elevernas loggar några gånger per termin eller varje 
månad och 13 % av enkätsvaren anger att kommentarerna sker på veckobasis. En femte del av 
respondenterna kommenterar aldrig eller sällan elevernas loggar medan 9 % kommenterar 
sporadiskt. Resultatet kan uppfattas som oväntat och tolkas så att kravet på det formativa 
arbetssättet gällande loggböcker inte behöver vara ett alltför betungande krav inom 
slöjdundervisningen. 

På frågan vilket sätt du bedömer elevernas loggar svarade den största andelen, 46 % av 
respondenterna att de väger in loggarna i bedömningen för att få klarhet om att höja eller 
sänka elevens betyg medan 26 % väger in loggarna i bedömningen enbart för att kunna höja 
elevens betyg. 11 % av respondenterna anser att loggboken är till eleven och därför inte skall 
bedömas. Den återstående 18 % av respondenterna valde svarsalternativet ”annat” för att 
precisera sina svar. Majoriteten av dem, 61 % tar med loggböckerna i bedömningen men inte 
preciserar om det enbart gäller höjning eller även möjlighet till sänkning av elevens betyg. 
Fritextsvaren visar även förekomsten av ett differentierat förhållningssätt med hänsyn till 
elevernas ålder samt enskilda svar som tydliggör vilka förmågor slöjdlärarna räknar in i 
bedömningen. 

 
”Undervisar åk 3-6. I de lägre åldrarna gäller alternativ 1[bedömer dem inte]. I årskurser med 
betyg väger de in”. 

(Slöjdlärare 41, båda materialinriktningarna, låg- och mellan) 

”I loggarna får jag underlag för att bedöma deras förmåga att motivera val och att ge omdömen 
om arbetsprocesser och resultat (analysera och värdera). Jag kan också få information om bra 
saker som de gjort som jag inte hunnit se under lektionen, de kanske har prövat och omprövat 
systematiskt eller övervägt olika handlingsalternativ etc.” 

(Slöjdlärare 71, trä- och metall, högstadiet) 

Vid den avslutande frågan fick respondenterna möjlighet att delge sina tips om metoder och 
verktyg som kan användas för att rationalisera arbetet med loggbokskommentarer. Den mest 
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frekventa lösningen som nämns var digitalisering och användandet av olika appar, webbsidor 
och program såsom Showbie, OneNote, Google Classroom och Fresh Grade. Bland dessa var 
Google Classrom den vanligast förekommande där erbjuds även möjlighet till att spara 
kommentarer i en kommentarsbank och återanvända dem vid behov. Att använda korta och 
koncisa kommentarer samt frågor som väcker tankar framhävdes av flera respondenter likväl 
som att minska lästillfällenas antal samt att planera gruppvis när och på vilket sätt 
kommentarerna ska göras. En stor del av svaren förespråkade att de skriftliga kommentarerna 
ska ersättas av muntliga. Andra ansåg att elevernas loggar bör ses som ”in-texter” och därmed 
inte kommenteras eller bedömas vilket är i enighet med det som Bergh Nestlog beskriver. 
(Bergh Nestlog, 2016). Det förekom också förslag på att använda lärandematriser, förtryckta 
frågor och reflektionsblad samt en mindre fri loggboksform med styrda frågor för att 
rationalisera arbetet. Andra framhävde vikten av att arbeta systematiskt med genomgångar 
och informationstexter om vad som krävs och tydliggöra de olika nivåerna med konkreta 
exempel. Bland respondenterna fanns även en större andel som inte hade något tips alls.  
 

”Nej, tyvärr inte. Om kommentarer ska få positiv effekt måste de vara individuella och aktuella” 
(Slöjdlärare 34, textil, högstadiet) 

Slutsatser 
Av resultatet framgår att arbetet med loggboken kan vara utvecklande för elevernas förmågor 
och gynna deras inlärning. Loggboksarbetet kan även ge en ökad möjlighet till dialog mellan 
elev och lärare samt också vara ett underlag för lärarens bedömning. Bland nackdelarna har 
framhävts att loggboksarbetet kan vara tidskrävande och därmed innebära en stor arbetsbörda 
för läraren. Men det påpekas också bland enkätsvaren att för- och nackdelarna med 
loggboksarbetet kan variera beroende på vilken typ av loggbok som används. Därmed kan 
resultatet inte betraktas som något karakteristisk för alla enskilda loggbokstyper. Av 
enkätundersökningens resultat framgår även att loggbokens form har betydelse för 
loggboksskrivandets effektivitet, nytta och möjligheter där den digitaliserade loggbokens 
fördelar särskilt framhävts.  
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Diskussion 
Litteraturgenomgången visar att loggböcker kan skrivas på många olika sätt och med olika 
syften och läraren bör välja den loggboksform som främjar de önskade syften för 
undervisningen. Genom enkätundersökningen har information om loggböckernas utformning 
och andvändning inom slöjdundervisningen i Sverige samlats in. Dessutom har två 
huvudteman identifierats. Den ena gäller lärarens eventuella bedömning av loggböcker och 
den andra lärarens formativa arbete med loggböcker samt möjligheterna till dess 
effektivisering.  

Loggböcker inom slöjdundervisningen 
Enkätundersökningen kartlägger respondenternas uppfattning om loggboksarbetets för- och 
nackdelar. Av resultatet framgår att arbetet med loggboken kan vara utvecklande för elevernas 
förmågor och gynna deras inlärning. Loggboksarbetet kan även ge en ökad möjlighet till 
dialog mellan elev och lärare samt också vara ett underlag för lärarens bedömning. Bland 
nackdelarna har framhävts att loggboksarbetet kan vara tidskrävande och därmed innebära en 
stor arbetsbörda för läraren. Men det påpekas också bland enkätsvaren att för- och 
nackdelarna med loggboksarbetet kan variera beroende på vilken typ av loggbok som 
används. Därmed kan resultatet inte betraktas som något karakteristisk för alla enskilda 
loggbokstyper. Av enkätundersökningens resultat framgår även att loggbokens form har 
betydelse för loggboksskrivandets effektivitet, nytta och möjligheter där den digitaliserade 
loggbokens fördelar särskilt framhävts.  

Det kan antas att syftet med loggboksarbetet är att nyttja dess fördelar. Men vid en 
analys av enkätsvaren blev det tydligt att frågan om loggboksskrivandets viktigaste syften för 
de enskilda lärarna borde ha undersökts, då de kan vara avgörande för hur lärarna utformar 
loggboksarbetet i sin undervisning. Detta resultat skulle även nyansera den generella bilden av 
loggboksarbetets för- och nackdelar.   

Att loggboksformen kan gynna men även missgynna vissa elever har bekräftats både av 
litteraturgenomgången och av resultatet av denna enkätundersökning. Resultatet pekar dock 
på att vissa nackdelar med loggboksarbetet kan avhjälpas genom anpassningar vilket redan 
görs ute i slöjdsalarna. Även om loggboken kan möjliggöra en kontinuerlig och individuell 
dialog med eleverna har dialogen sina begränsningar, enligt Granath (2008). Hon lyfter frågan 
om hur den språkliga kommunikationen påverkar vår uppfattning av verkligheten och hur det 
som nämnas eller utelämnas kan få större eller mindre betydelse. (Se även Hasselskog, 2010) 

 
Vi använder språket för att mediera våra upplevelser så att andra kan ta del av dem, men själva 
den språkliga medieringen formar också verkligheten. När vi talar om något lyfter vi fram vissa 
aspekter och utelämnar andra.” (Granath, 2008, s. 35) 

 
När slöjdloggar och utvärderingar bedöms är det väsentlig att reflektera över de följande: 
Påverkar elevens språkfärdigheter lärarens bedömning av elevens arbete och kunskaper inom 
slöjdundervisningen? Har läraren anpassat loggboksformen för att skapa rätta förutsättningar 
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till alla elever? En slöjdlärare i undersökningen16 problematiserar frågan vidare och pekar på 
en svårighet gällande bedömning när ”den skrivande, ordrika och läsande eleven” gör 
”utmärkta analyser om en i hantverksmässigt och materialhanterat undermåligt arbete.”  

Frågan om det går att urskilja några specifika drag för loggboksarbetet inom 
slöjdundervisningen. Loggböcker kan användas sporadiskt men arbetet med dem tenderar att 
vara ett veckovis återkommande inslag på slöjdlektionerna. Att slöjdprocessen oftast tar tid 
leder till att eleverna endast gör några få slutliga utvärderingar, vanligtvis 1-2 gånger per 
termin. Detta kan innebära att eleverna inte får tillräckligt många tillfällen att öva på hur och 
på vilken nivå utvärdering och analys ska ske om detta inte görs regelbundet genom 
exempelvis loggboksarbetet. Även om slöjdlärare kan ta del av elevernas analysförmåga 
genom muntlig kommunikation vid handledning på lektionerna, begränsas möjligheterna till 
sådana tillfällen av undervisningstid och elevantal. Dessutom finns det en risk för att 
elevernas avslutande utvärderingar begränsas till görandet som det påpekas av Skolverkets 
publikation, Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (Skolverket, 2017). Att bedöma 
elevernas analysförmåga enbart utifrån de få tillfällen då den slutliga utvärderingen sker kan 
därmed vara problematiskt vilket belyses även av den NÄU-13 och vilket kan ses som ett 
argument för loggboksskrivning inom slöjdundervisningen. 
 

Det är väsentligt att värderingen sker såväl före och under som efter själva framställningen. En 
avslutande värdering kan annars lätt få karaktären av att eleverna ensidigt redovisar vad som 
gjorts. (Skolverket, 2017, s. 15) 

Ska slöjdloggböcker bedömas? 
Flera slöjdlärare använder begreppet in- och uttexter i enkätundersökningen och anser, i 
enighet med Bergh Nestlog, att loggarna är in-texter och därmed inte ska bedömas. Andra 
påpekar att loggarna bidrar till den allmänna bedömningen av elevernas arbete, kunskaper och 
förmågor och att det därmed vore synd att inte använda dem för bedömning. Bergh Nestlog 
hävdar att det är viktigt för eleverna att känna till om loggboken används som in- eller uttext. 
Frågan är dock om slöjdloggboken ska anses uteslutande som den ena eller den andra 
texttypen. Den kan ses som ett sammansatt levande dokument med möjlighet till både träning 
och presentation av elevens kunskaper och förmågor. Beroende på vilka förmågor som ska 
bedömas kan loggbokstexten användas olika, exempelvis som presentation vad det gäller 
begreppsförmågan och som tanketext vad det gäller analysförmågan. Arbetet med loggboken 
går och bör individanpassas efter elevernas förutsättningar vilket kan innebära olika 
förhållningssätt för läraren gentemot eleverna i samma undervisningsgrupp. När eleven visar 
att hen har tränat upp sin förmåga att exempelvis analysera slöjdprocessen och dess resultat 
kan läraren ta det med i sin bedömning trots att andra elever fortfarande tränar denna förmåga. 
Ett sådant förhållningssätt kan också innebära att loggboken bedöms enbart utifrån syftet att 
kunna höja elevens betyg som Granath (2008) beskriver det.  

Bergh Nestlog hävdar själv att gränsen mellan in- och uttexter inte är skarp; in-texterna 
övergår stegvis till att bli ut-texter efter övning, bearbetning och med hjälp av lärarens 
kommentarer. Hon beskriver dock denna glidande övergången som problematiskt då eleverna 
och läraren kan ha olika uppfattningar om en text ska användas som presentation- eller 
                                                           
16 Slöjdlärare 21, trä-och metall, låg- och mellanstadiet 
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tanketext. (Bergh Nestlog, 2016). Utan tvekan kan det finnas risk för ett sådant missförstånd. 
Samtidigt innebär arbetet med loggboken oftast en kontinuerlig process i slöjdundervisningen 
utan några krav på snabba, summativa bedömningar. Därför kan denna risk bedömmas vara 
liten under sådana förutsättningar. Lärarens formativa kommentarer kan dessutom ytterligare 
minska risken för missförstånd.   

 

Kan lärarens formativa arbete med loggböcker effektiviseras? 
En annan fråga som framträder tydligt i denna undersökning är ifall läraren ska kommentera 
loggböckerna eller inte. William påpekar fördelarna med feedback och feedforward och det 
finns omfattande litteratur som hävdar återkopplingens gynnande effekt för inlärningen 
(William, 2013; Hattie, 2012; m.fl.). William betonar dock betydelsen av hur lärarens 
återkoppling görs för att den ska få en positiv effekt för elevernas inlärning. Det framhävs 
både i litteratur och i enkätsvar att eleverna vill ha svar på sina loggar, de vill vara säkra på att 
läraren läser dem (Sandström Madsén, 1996; Granath, 2008; m.fl.). Men det konstateras också 
i litteraturen att arbetet med loggböckerna kan vara tidskrävande. (Sandström Madsén, 1996; 
Granath, 2008; Dysthe, 1996; m.fl.).  

Flera slöjdlärare i enkätundersökningen vittnar om att deras arbetstid inte räcker till att 
läsa och kommentera alla elevers loggböcker på veckobasis vilket hanterar lärarna på olika 
sätt. En lösning i frågan kan vara att schemalägga loggbokskontroller under terminen vilket 
beskrivs bland enkätsvaren. En sådan lösning kan innebära både för- och nackdelar. Läser 
läraren flera loggar per tillfälle av en elev kan styrkor och svagheter eller ett visst mönster i 
elevens loggboksarbete framträda tydligare. Samtidigt begränsas möjligheterna till direkt 
återkoppling vid periodiska svar. Detta behöver dock inte automatiskt vara något negativt. 
Utan lärarens direkta hjälp tvingas eleverna att fundera och hitta lösningar själva på den 
aktuella svårigheten och därmed kan deras självständighet och självkänsla stärkas. Samtidigt 
kan brist på regelbunden återkoppling ha hämmande effekt för de elever som, därmed inte ser 
meningen med loggboksarbetet och, tappar motivation eller inte har förmågan att arbeta 
självständigt. Å andra sidan kan slöjdarbetet effektiviseras genom kontinuerlig återkoppling 
vilket kan medföra positiva effekter för exempelvis elevernas inlärning.  

Det förekommer ytterligare förslag bland enkätsvaren på hur loggbokskommentarer kan 
effektiviseras, varav de flesta förslag går ut på att använda digitala verktyg och kommentera 
loggböckerna muntligt i helgrupp eller enskilt. Att göra loggboken digitalt har dock inte alla 
skolor i Sverige förutsättningar till och de gemensamma muntliga genomgångarna kan också 
ha sina begränsningar. Exempelvis kan det hända att den muntliga informationen inte 
tillgodogörs på grund av frånvaro, koncentrationssvårigheter eller av andra orsaker. Ett annat 
förslag för att effektivisera loggbokskommentarerna var att använda symboler som t.ex. 
smileys och stjärnor. Denna lösning, som även möjliggör för läraren att punktmarkera det som 
är bra i loggarna, ligger nära författarens egen metod som går ut på att använda bokstäver och 
förkortningar (t.ex. B, V, M, PL, POP, R, m.m.)17  för att uppmärksamma eleverna på vilka 
förmågor de visar genom loggboken och när de skriver ändamålsenligt. Denna metod, en sorts 
systematiserad symbolanvändning, underlättar både elevernas självbedömning och lärarens 
                                                           
17 B=begreppsanvändning, V=värdera slöjdprocess och dess resultat, M=motivera val och beslut, 
PL=problemlösning, POP= pröva och ompröva, R=resonemang, m.m. 
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eget bedömnings- och återkopplingsarbete. Det går snabbt att få en överblick över vilka 
förmågor som eleven har visat utan att behöva läsa hela loggboken. Dessutom blir det också 
lättare att följa upp och bedöma de enskilda förmågornas kvalité hos eleverna genom att 
koncentrationsläsa de markerade delarna. Metoden verkar också ha en gynnande effekt på de 
flesta elevers loggar; att samla bokstäver verkar vara ett incitament för att använda begrepp 
eller att motivera val, m.m. Därmed blir loggboken ett ovärderligt stöd för minnet och 
dokumentation för läraren. 

Läraren möter elever med varierande kunskaper och förmågor i varje 
undervisningsgrupp. Att tydliggöra och anpassa arbetsformen och därmed skapa rätta 
förutsättningar för varje undervisningsgrupp och varje enskild elev är en viktig del av lärarens 
uppdrag. Lärarens förhållningssätt gentemot undervisningsgrupper och enskilda elever 
diskuteras av Hasselskog (2010) och den nationella ämnesutvärderingen, NÄU-13 
(Skolverket, 2015). Det påpekas att olika lärarstrategier kan verka olika i olika situationer och 
gentemot olika elever. Att läraren hjälper en elev att lösa problem kan vara ett medvetet val 
för att stärka elevens tro på sin förmåga att lyckas med uppgiften medan samma strategi kan 
vara begränsande för en annan elev som behöver tänka och förstå själv. 

För att spara tid kan loggbokskrivandet utformas som kortskrivning (Sandström 
Madsén, 1996; Dysthe, 1996). Slöjdläraren bör dock analysera om korta loggar kan innebära 
en risk för att enbart handla om görandet på lektionerna medan reflektionerna därmed 
prioriteras bort. Alltför korta loggar ger inte möjlighet till ett utforskande skrivsätt där 
eleverna vågar ta risken att ha fel eller erkänner vad de inte kan eller förstår. Att kunna ha 
möjlighet att ”bekänna” sådant som kan kännas pinsamt eller sådant som man inte vill att 
kamraterna ska höra, anses vara en fördel med loggboksskrivandet enligt flera studier 
(Sandström Madsén, 1996; Dysthe, 1996; Granath, 2008).  

Hur loggbokskommentarer kan rationaliseras diskuterar Sandström Madsén (1996) 
vidare. Hon råder läraren att inte kommentera alla loggböcker istället skumläsa och välja 
svara på sådant som är speciellt viktigt. Hon påpekar även att ämneslärare som har många 
klasser kan behöva ransonera logboksarbetet till vissa arbetsområden eller grupper. Ett sådant 
förhållningssätt bekräftas även av enkätundersökningens resultat.  

 

Framtida forskning 
Det frivilliga deltagandet i undersökningen har påverkat resultatets representativitet då enbart 
de lärare som har intresse för ämnet har valt att delta. Enkätsvaren har visat att detta intresse 
dock har varit olika i sin karaktär; det förekommer både positiva och negativa attityder till 
loggbokens användning inom slöjdundervisningen. Med tanke på att loggboksformens för- 
och nackdelar kartlades av en urvalsgrupp med överlag positiv inställning vore det önskvärt 
att genomföra en kompletterande studie med slöjdlärare som har ett negativt förhållningssätt 
till loggboksarbetet. Detta för att nyansera bilden av slöjdloggböckers användning och för att 
få ytterligare förståelse för hur metoden kan nyttjas på bästa sätt. 

Även om denna studie påvisar skillnader gällande loggbokens former och användning 
utifrån stadieindelning respektive materialinriktning är dessa resultat inte generaliserbara. En 
kartläggning av påverkansfaktorer för förekomsten av de olika loggboksformerna utifrån 
stadie- och/eller materialinriktning kunde vara föremål för framtida forskning. Denna 
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undersökning har inte heller haft underlag för att kunna analysera ifall den minskade 
undervisningstiden påverkar arbetet med loggböcker inom slöjdundervisningen eller inte, och 
på vilket sätt en sådan påverkan kan yttra sig.  

En annan forskningsfråga som vore intressant att undersöka är hur medvetet de olika 
loggboksformerna används inom slöjdlärares praxis. Till denna fråga krävs även att 
loggboksskrivandets viktigaste syften för de enskilda lärarna ska kartläggas, då slöjdlärarens 
syfte kan vara avgörande för hur läraren utformar loggboksarbetet i sin undervisning. 

Slutsatser  
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vilka loggboksvarianter som finns och hur de 
används i slöjdundervisningen i Sverige. Ett annat syfte med arbetet var att bilda kunskap om 
vad loggboksarbetet innebär för slöjdlärare som använder detta arbetssätt i sin undervisning. 
För att besvara dessa frågor gjordes en litteraturgenomgång och en enkätundersökning. Vidare 
diskuterades möjligheterna att effektivisera och rationalisera slöjdlärarnas arbete med 
loggbokskommentarer. 

Undersökningens viktigaste resultat bedöms vara dess bidrag till en ökad förståelse för 
hur loggböcker används och kan användas inom slöjdpraxis. Det framkommer av resultatet att 
det inte finns någon enhetlig metod som kan tillämpas oberoende av de olika 
påverkansfaktorerna för undervisningen utan loggboksarbetet måste utformas med tanke på 
dess syfte och med hänsyn till arbetets förutsättningar. Betydelsen av att anpassa arbetssättet 
med loggböcker till olika gruppers och enskilda elevers förutsättningar har betonats. Förslag 
på olika metoder för att rationalisera lärarnas loggbokskommentarer har beskrivits, 
exempelvis genom digitala loggböcker eller genom systematiserad symbolisering av 
lärarkommentarer. Därmed har undersökningen uppnått sitt syfte. 

På grund av det begränsade urvalet har inte enkätundersökningens resultat kunnat 
generaliseras. Däremot framstår ett oväntat resultat gällande själva kravet på det formativa 
arbetssättet med loggböcker, som slöjdlärare har så olika förhållningssätt till men som, enligt 
denna undersökning, inte bör vara ett alltför betungande krav.  

Förhoppningsvis kan detta arbete bidra till att slöjdlärare reflekterar över och hittar 
inspiration till att utveckla sitt arbetssätt med loggböcker och dokumentation i sin 
undervisning. Genom att få inblick i andra slöjdlärares arbetssätt kan även risken för att de 
ska ställa orimliga krav på sig själva (åtminstone i samband med loggboksarbetet) minska. 
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Bilaga 1. Enkätformulär 

Det förekommer flera olika sätt och varierande benämningar på att dokumentera en slöjdprocess och 
dess resultat. I denna enkät kommer begreppet ”loggbok” användas för att benämna de former av 
skriftliga dokumentationer som eleverna skriver regelbundet för att planera, beskriva och resonera 
över sina arbetsprocesser och slöjdföremål. Benämningen syftar både till fysisk eller digital loggbok.  

Tack för att du tar din tid för att besvara de följande frågorna och delar med dig dina tankar och 
erfarenheter. 

1) Vilken materialinriktning undervisar du i? 
o Trä- och metall  
o Textil 
o Båda 

2) Hur länge har du varit verksam slöjdlärare? 
o I två år eller mindre  
o 3-7 år  
o 8-15 år  
o Längre än 16 år 

3) Vilka stadier undervisar du i slöjdämnet? 
o Högstadiet 
o Låg- och mellanstadiet 
o Alla stadier 
o Annat 

4) Får dina elever den garanterade 330 timmars slöjdundervisningstiden?  
o Ja 
o Nej, undervisningstiden är minskad något 
o Nej, undervisningstiden är minskad avsevärt (upp till 20 % eller mer av den garanterade 

tiden)  
o Jag vet inte 

5) Vilka dokumentationsformer använder dina elever i slöjdämnet? (Flera svarsalternativ är 
möjliga)  
o Planering- och/eller utvärderingsstenciler 
o Fysisk loggbok  
o Digital loggbok 
o Slöjdportfolio 
o Fotografering av arbetsprocessen och dess resultat 
o Filmloggar 
o Ljudinspelningar 
a) Annat: 

6) Vilket är det vanligaste sättet för dina elever att dokumentera slöjdarbetet?  
o De använder planering- och utvärderingsstenciler med riktade frågor 
o De beskriver slöjdprocessen och dess resultat fritt i en utvärdering  
o De fotograferar/filmar arbetsprocessen och dess resultat  
o De för regelbundna loggar 
o De skriver sporadiskt i loggböckerna 
o De dokumenterar inte 
o Annat: 
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7) Vad anser du om att använda loggbok som dokumentationsform i slöjdundervisningen? 
o Det ger inget varken för mig eller mina elever  
o Jag ser flera fördelar med loggbokskrivandet men anser att nackdelarna väger över  
o Jag ser flera fördelar med loggbokskrivandet men behöver tyvärr prioritera bort det av olika 

skäl 
o Jag anser att loggbokskrivandet är ett viktigt inslag i slöjdundervisningen och därför 

prioriterar jag det 
 

8) Vad tycker du om dessa påståenden? (Gradera på skalan.) 
a) Jag ser inga fördelar med elevernas loggboksskrivande 

 
b) Loggboken kan hjälpa eleverna att snabbare komma igång med slöjdarbetet om de läser sina 

loggar för att fräscha upp hur långt de har kommit i arbetsprocessen 

 
c) Loggboken ger ökad möjlighet till dialog mellan elev och lärare 

 
d) Loggboken ger ökad möjlighet till reflektion och att visa analysförmåga 

 
e) Loggboken ger ökad möjlighet till eleverna att öva och befästa begrepp och kunskaper 

 
f) Loggboken kan synliggöra elevernas kunskaper och färdigheter och främja därmed deras 

inlärning 

 
g) Loggboken kan synliggöra vad eleven har visat under den aktuella terminen och möjliggöra 

ett mer riktat arbete 

 
h) Loggboken kan synliggöra elevernas aktuella kunskaper och färdigheter och därmed främja 

lärarens bedömningsarbete 

 
i) Loggboken kan synliggöra elevernas långsiktiga kunskapsutveckling och därmed främja och 

säkra lärarens bedömningsarbete 
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9) Ser du några andra fördelar med loggboken? 

o Nej 
o Ja, _____________________________________________________ 

10) Ser du några nackdelar med elevernas loggbokskrivande? (Flera svarsalternativ är möjligt.) 
o Inget 
o Tidsförlust för elever 
o Mycket av lärarens arbetstid går åt att kommentera elevernas loggar 
o Elever med läs- och skrivsvårigheter samt främmande språk kan missgynnas av detta 

dokumentationssätt 
o Annat:  

11)  Hur stor andel av dina elever förväntas skriva loggbok? 
o Alla grupper 
o De flesta grupperna 
o Det är frivilligt i slöjdgrupperna 
o Inga grupper 
o Annat: 

12)  Hur stor andel av dina elever, som förväntas skriva loggbok, gör det regelbundet? 
o I stort sett alla 
o De flesta 
o Ca hälften av dem 
o Enbart få 
o Inga elever 

13) Hur ser loggbokens upplägg ut i din praxis? 
o Eleverna får en färdig mall till loggboken som de kompletterar kortfattad med några slöjdord 

och värderingar om arbetsprocess och resultat 
o Eleverna beskriver själva lektionens arbete med hjälp av stödfrågorna: Vad? Hur? Varför?  
o Eleverna svarar på specifika frågor i samband med lektionens genomgång/ arbete 
o En kombination av beskrivande loggar och specifika frågor  
o Annat 

14) I vilken omfattning dokumenterar de flesta av dina elever sitt arbete? 
o Inte alls 
o Mycket kortfattat med ett magert innehåll 
o Kortfattat men med relevant innehåll 
o Utförligt 
o Utförligt och med relevant innehåll 

15) När skriver dina elever sina loggar  
o Vid slutet av lektionen 
o Omgående under lektionspasset 
o De flesta av dem skriver vid slutet av lektionspasset men jag har flera elever som väljer att 

skriva omgående 
o Annat 

16) Hur förhåller sig dina elever till loggbokskrivandet?  
o De flesta förstår syftet och fördelarna med loggboken 
o De flesta ser det som en onödig och besvärlig del av slöjdarbetet 
o Motivationen är väldigt olika eleverna emellan 
o Vet inte 
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17) Hur många loggböcker läser du per vecka? 
o Upp till 100 
o Upp till 150 
o Upp till 200 
o Mer än 200 
o Ingen 

18) I vilken omfattning kommenterar du elevernas loggar? 
o Jag kommenterar inte dem 
o Mycket kortfattat 
o Utförliga kommentarer 
o Annat 

19)  Hur ofta kommenterar du elevernas loggar? 
o Aldrig 
o Sällan 
o Några gånger per termin 
o Varje månad 
o Varje vecka 
o Sporadiskt 
o Annat: 

20)  När kommenterar du elevernas loggar 
o Direkt efter det aktuella lektionspasset 
o Kort innan elevernas följande lektion 
o När jag får tid 
o Jag kommenterar inte dem 

21)  Vilka för- och nackdelar ser du med ditt sätt att kommentera elevernas loggböcker jämfört med 
andra alternativ? 

22) Anser du att samma vikt på att kommentera elevernas loggar ska läggas oavsett vilken årskurs de 
tillhör till? 
o Ja, det gör jag 
o Nej, det är viktigare att satsa mer på loggbokskommentarer under mellanstadietiden för att 

lära eleverna vad som förväntas och hur de görs 
o Nej, årskurser där betyg sätts bör prioriteras 
o Nej, grupperna skall prioriteras utifrån elevernas kunskaps- och ambitionsnivå 

23) På vilket sätt bedömer du elevernas loggar? 
o Jag bedömer dem inte; loggboken är till för eleven  
o Jag väger in loggarna i min bedömning för att få klarhet till att höja eller sänka elevens betyg 
o Jag väger in loggarna i min bedömning men endast som en möjlighet att höja elevens betyg 

24) Har du några tips för att rationalisera arbetet med loggbokskommentarer?  
o Nej 
o Ja,_________________________________________________________ 
 
Tack för ditt medverkande! 

 

 


