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Sammanfattning 
 
I denna studie görs en ansats i att analysera hur loggbok bidrar till elevers reflektioner. Studien 
genomförs i en hermeneutisk anda och bygger på kvalitativ metod. Eleverna har i anslutning 
till en lektionsserie skrivit loggböcker utifrån frågor ställda i en låg grad av struktur. Där 
frågorna utgår från en grundtanke vilken berör lärande. Alexanderssons och Deweys teorier om 
olika nivåer och faser avseende reflektion ligger till grund för hur elevernas texter tolkas i olika 
nivåer av reflektion. I studien har framkommit att loggboken bidrar till reflektion, dock för att 
loggboken ska bidra till djupare nivåer av reflektion är yttre förutsättningar nödvändiga.  
 
Nyckelord; loggbok, reflektion, tanke och erfarenhet.  
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Förord 
 
Vi vill varmt tacka alla elever som deltagit. Utan era reflektioner hade inte denna studie varit 
möjlig att genomföra. Berörda pedagoger vill vi tacka för utmanande och uppmuntrande 
respons. Vi vill även tacka varandra för stöd, uppmuntran och förståelse i arbetsprocessen. 
Vidare sänder vi ett tack till våra handledare Ingmarie Munkhammar och Susanne Westman 
för vägledning samt Maria Sandin och Elin Viklund för respons. Under arbetets gång har vi 
haft tillgång till kloka tankar och visdom genom Jan-Erik Backman, tack för stöd och 
uppmuntran. Sist men inte minst vill vi tacka Dewey för insikten i att ”suspense is likely to be 
somehow painful” (1991:13).  
 
 
Boden 2007-06-08 
 
Marita Forsgren och Kristina Henriksson
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Inledning  
 
Under vår utbildning mot att bli lärare har vi genom olika kurser kommit i kontakt med och 
fått erfarenheter kring begreppet reflektion. Vi har även i den verksamhetsförlagda 
utbildningen mött förskolor och skolor som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Denna filosofi 
har gjort stort intryck på oss båda, en anledning är att reflektionen har en central roll inom 
Reggio Emilia. Vilket vi anser har en viktig betydelse i resan mot lärande. Detta har inspirerat 
oss att vilja fördjupa kunskaperna kring reflektionens betydelse. I och med detta började 
tankar formas kring att djupare analysera elevers förmåga att reflektera, vilket med tiden 
skulle utmynna i denna studie avseende hur loggbok bidrar till elevers reflektion.  
 
En fördjupad kunskap om reflektionens betydelse torde vara en av förutsättningarna för att vi 
i vår framtida profession ska ha möjlighet att utmana varje elevs enskilda behov. För att 
elever ska ha möjlighet till att bli medveten om sitt lärande behövs det en medvetenhet om 
varför de lär, hur de lär och när de lär. Men även för att närmare förstå och kunna utmana 
oss själva i vår egen utveckling i vårt livslånga lärande. Reflektion och tillbakablick är för oss 
viktiga begrepp i vår lärandeprocess. Under de senaste åren i samband med studier har vi 
erfarenhet av att själva skriva olika former av loggböcker. Dessa har hjälpt oss att se saker 
som vi inte annars hade fått syn på. 
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1. Syfte 
 
 
Syftet med studien är att analysera hur loggbok bidrar till elevers reflektioner. 
 
 

1.1 Avgränsningar 
 
I studien har valts att växla mellan begreppen pedagog, lärare samt elev, barn, människa och 
individ utifrån hur begreppen använts i de teorier som valts att belysas. För att uppnå en högre 
grad av reliabilitet omfattar studien endast 20 elever i år 7. En större undersökning som 
omfattar flera elever i olika klasser och årskurser skulle ha inneburit en allt för stor 
arbetsinsats för att rymmas inom den aktuella tidsramen för denna studie. Ytterligare 
avgränsningar i denna studie är att de analyserade loggböckerna är begränsade till att endast 
omfatta det loggboksskrivande som är direkt kopplat till den lektionsserie vilken genomförts 
under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare avgränsas till att endast analysera 
elevernas loggböcker, den avser inte att följa upp elevernas gemensamma reflektion och 
dialog. Yttre faktorer som miljö, dialog avseende frågor i klassrummet faller ej heller inom 
ramen för analysen. 
 

1.2 Disposition  
 
I bakgrunden ämnas beskriva reflektionens komplexa process och hur den i praktiken kan 
användas för att gynna elevers lärande. Tidigare teorier och forskning presenteras i syfte att ge 
en utgångspunkt för tolkning och bearbetning av resultat. Studien omfattar en redogörelse av 
det empiriska materialet, det vill säga loggböckerna. Detta analyseras senare i resultatet och 
tolkas i resultatdiskussionen med tidigare teorier och forskning som grund. 
 
 

2. Bakgrund 
 
 
I bakgrunden ämnas beskriva synen på kunskap, lärande och reflektion. Styrdokumentens 
progression utifrån reflektionsbegreppet samt reflektionens betydelse för lärande. Vidare 
redogörs för en del av loggbokens olika möjligheter och former som reflektionsverktyg.  
 
 

2.1 Kunskap och lärande  
 
Det finns inget enkelt sätt att definiera kunskap och lärande och det går att fastställa att 
grundinställningen till dessa begrepp är varierande. Frågan vad kunskap är, är en fråga som 
människan ställt sig under alla tider. Svaret på det har under olika epoker sett olika ut, och 
osagt är om människan någonsin kommer att komma fram till ett slutgiltigt svar. Hur 
människan ser på kunskap handlar till stor del om den människosyn och värdegrund som är 
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aktuell för sammanhanget. Gustavsson (2002) redogör för reflektion kring kunskapsbegreppet 
ur ett historiskt perspektiv. Han menar att människans strävan att överleva är kännetecknande 
för kunskap. Reflektionen kring kunskap uppstod några århundraden f. kr. då Platon och 
Aristoteles påbörjade sina filosofiska tankar och reflektioner kring kunskapsbegreppet. Platon 
skiljde på en sann kunskap och att ha en åsikt om någonting. Aristoteles utvecklade Platons 
filosofi och knöt kunskap till olika verksamheter och att den teoretiska kunskapen var knuten 
till reflektion. Aristoteles hade även tankar kring praktisk kunskap. Där återfinns tankar kring 
kunskap kopplat till skapande och hantverk samt kunskap kopplat till livet ur ett etiskt och 
politiskt perspektiv. Gustavsson (2002) menar att denna syn på kunskap återfinns även i 
dagens resonemang kring kunskapsbegreppet.  
 
Om eleven har ett genuint intresse för något finns stora chanser till lärande menar Vygotskij 
(1999). Vidare menar han att lärande sker i de sociala miljöer läraren är med och skapar till 
förmån för eleven. Om en lärare endast förmedlar fakta finns en uppenbar risk att eleven bara 
uppfostras till att nyttja andrahandskunskaper istället för att ställa hypoteser och undersöka 
själv. Ett barn kan imitera handlingar som ligger utanför den utvecklingszon barnet befinner 
sig i, med hjälp av vuxna kan barnet utföra handlingar för att senare utföra dessa självständigt 
och med förståelse. ”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon 
göra själv” (Vygotskij, 1999:271). Han lyfter även vikten av att ett barn har rätt till sitt eget 
skapande. Speciellt barn har ett behov av att uttrycka sig kreativt, vuxna ska inte rätta det 
barnet gjort, varje barns särart och originalitet ska bejakas. Alla människor bär på skapande 
möjligheter. Ett vidgat perspektiv på ramarna för den personliga utvecklingen bygger på att 
skapa kontakt mellan barnet och det sociala sammanhang som barnet befinner sig i. De 
erfarenheter barnet besitter i sociala och kulturella sammanhang formar barnet till tänkande, 
kännande och kommunicerande individer. Aktivitet i psykologiska processer är det som 
Vygotskij till stor del bygger sin kunskapsteori på. 
 
Learning by doing är ett uttryck som ofta förknippas med John Dewey (1980), anledningen 
till detta är att han menar att för att barnet ska förstå och utveckla ett lärande, görs det bäst i 
den miljön med de redskap som är relevanta för handlingen. Ska barnet lära sig om 
bondgårdens uppbyggnad, betydelse och sammanhang lär barnet bäst om det får vara på en 
bondgård. Det bör således finnas både ett verkligt motiv och ett verkligt resultat. Vidare 
menar Dewey att integrering av ämnen i såväl praktisk och teoretisk verksamhet utvecklar 
barns förståelse och lärande, han tar upp att barnet genom att exempelvis väva, kan lära sig 
om yllets och bomullens betydelse och användning som ett perspektiv i ämnet historia. I detta 
exempel påvisar han även att barnet bör ställa egna hypoteser och göra antaganden för att 
skapa ett meningsfullt lärande. Likt Vygotskij (1999) menar även Dewey att barnets intresse 
är en väldigt god ingång för lärande och att inte den vuxnes behov skall ställas över barnets 
intresse. Vilket skulle medföra att den intellektuella nyfikenheten som bidrar till 
initiativtagande skulle gå om intet. Barnet lär sig även av andras erfarenheter och böcker med 
mera, men detta sker enligt Dewey endast när det har samband med den egna erfarenheten.  
 

2.1.1 Kunskap och lärande i styrdokumenten 
I Lpo 94 (2006) redogörs att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Där anges att kunskap 
kommer till uttryck i olika former. Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är begrepp 
som i Lpo 94 samspelar med varandra. Dessa brukar i skolans värld kallas de fyra F:en. 
Faktakunskaper omfattas av information, regler och konventioner, där ingen skillnad görs 
mellan ytlig och djup kunskap. I motsats till faktakunskaperna ställs förståelsekunskap, och 
den sägs inbegripa kvalitativ karaktär, att uppfatta mening eller implikation i ett fenomen. 
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Färdighetskunskapen står för att eleven vet hur något ska göras och kan genomföra det. 
Kunskapens tysta dimension, förtrogenhetskunskap, är förenad med sinnliga upplevelser och 
denna form kommer till uttryck i bedömningar (Gustavsson, 2002). Sett till kunskap ur ett 
historiskt läroplansperspektiv har kunskap som fenomen varit oreflekterad detta till trots att 
skolans främsta uppgift är att vara ett centra för kunskap och lärande menar Gustavsson 
(2002). Läroplanerna har inte genomsyrats av detta centrala begrepp. 1980 nämndes dock 
kunskapsbegreppet i läroplanen och ett aktivt kunskapsbegrepp infördes som utgick från att 
”människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap” (Lgr 80, 1980:13). 
Den bakomliggande orsaken till detta torde vara den progressivistiska pedagogiska 
strömningen på 1970-talet, då den traditionella förmedlingspedagogiken fick stå tillbaka till 
förmån för att elevens motivation, aktivitet och intresse låg till grund för 
undervisningsformerna (Gustavsson, 2002). Först 1998 fick förskolan en egen läroplan med 
mål och riktlinjer att arbeta efter där kunskapsbegreppet beskrivs som utveckling och lärande. 
 

2.1.2 Styrdokumentens reflektion  
De tre läroplanerna i det svenska utbildningssystemet är kopplade till varandra sedan år 2000 
(Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005). I dessa läroplaner synliggörs samsynen på 
kunskap, utveckling och lärande. Skolans viktiga uppdrag är bland annat att främja lärande 
där eleverna stimuleras och utmanas att inhämta kunskaper vilket förutsätter en aktiv 
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp (Lpo 94, 2006). För att möjliggöra 
elevers reflektion utifrån lärande krävs en skola där eleverna ges tillfällen att ta initiativ och 
ansvar där eleverna får utveckla förmåga till aktivt tänkande. Vidare skall skolan sträva efter 
att varje elev ”lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” 
samt ”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper för att formulera 
och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och 
värdera påståenden och förhållanden” (Lpo 94, 2006:9). Detta kräver i sin tur att den 
verksamma läraren skall ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 
inlärning och för sitt arbete i skolan” (Lpo 94, 2006:13). Begreppet reflektion tar sig uttryck i 
läroplanen för förskolan på följande sätt; ”(f)örskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att lyssna berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar” (Lpfö 98, 
2006:9). I läroplanen för de frivilliga skolformerna uttrycks reflektionsbegreppet i att skolan 
strävar mot att varje elev i gymnasieskolan ”kan använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och lösa problem – reflektera över erfarenheter” (Lpf 94, 
2006:12). 
 
I Kursplaner och betygskriterier (2007) beskrivs i ämnet svenska att elevers förmågor att 
reflektera och förstå omvärlden ökar med hjälp av språket vilket utvecklas i ett socialt 
samspel med andra. I mål att sträva mot i ämnet engelska skall skolan i sin undervisning 
arbeta för att elever ska utveckla ”sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i 
engelsktalande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter” samt ”utveckla sin 
förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och att medvetet använda 
arbetssätt som främjar den egna inlärningen” (Kursplaner och betygskriterier, 2007). Vidare 
beskrivs betygskriterier för mycket väl godkänd i ämnet matematik att eleven bland annat 
skall utveckla ”förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och 
samhällsliv” och bedömningen av elevens kunnande i ämnet gäller kvaliteter som ”förmåga 
att använda och utveckla sitt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av 
uppgifter och situationer som förekommer i skola … t ex förmågan att reflektera över och 
tolka sina resultat samt bedöma deras rimlighet” (Kursplaner och betygskriterier, 2007). 
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2.2 Reflektion 
 
Ordet reflektion härstammar från latinets reflectere vilket betyder ge återsken. Re betyder 
tillbaka, åter, och flectera, böja (Hellqvist, 1966). I Svenska akademins ordlista (2006) 
benämns ordet reflektion; ”återkastning, återspegling, eftersinnande tanke, tyst anmärkning”. 
Utifrån ett elev- och lärandeperspektiv torde reflektion handla om att eleven tänker tillbaka på 
det den gjort och lärt. Eller att eleven har ett eftertänksamt förhållningssätt i 
lärandesituationen. Ur utbildningssammanhang används ordet reflektion på sådana sätt att det 
ofta kan bytas ut mot fundera, överväga, ta i beaktande, medvetandegöra (Emsheimer, 
Hansson & Koppfeldt, 2005).   
 

2.2.1 Reflektion i en tillbakablick  
Forskningen inom pedagogiken har gått från fokus på beteenden hos individen till att under 
1970-talet byta riktning till en djupare förståelse i tänkandet bakom lärandet (Alexandersson, 
1994). Ytterligare behov av reflektion över den praktiska kunskapen kom under 1980-talet 
(Gustavsson, 2002). Reflektionen som begrepp har växt fram inom den svenska skolan under 
slutet av 1900-talet. En av de stora förändringarna var den övergång från regelstyrning till 
mål- och resultatstyrning som då trädde i kraft (Cederwald, 2006). Denna omstyrning av 
ansvar och makt gav lärare utsikter att själva vidareutveckla sin egen bildning och kunnighet. 
Med denna utveckling förväntas det att lärarna genom reflektion ska vidareutveckla sin 
kompetens i verksamheten och i och med detta bli engagerade medkonstruktörer av sig själva 
(Alexandersson, 2007). Denna förändrade riktning avspeglas i läroplanerna. Ser vi på citat 
från läroplan för grundskolan (1988) nämns det i den reviderade kursplanen i svenska att 
”språkutveckling sker via språkanvändning kring ett meningsfullt innehåll” (Lgr 80, 1988:6). 
I kursplaner i ämnet svenska anges att ”(s)pråket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande 
betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig 
se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflektera 
och att förstå omvärlden växer” (Kursplaner och betygskriterier, 2007).  
 

2.2.2 Lärande och reflektion
Under utbildningen har erfarits att begreppet reflektion används i diskussioner i 
lärarutbildningen. I SOU 1999:63 beskrivs att studenter i lärarutbildning skall utbildas till att 
bli reflekterande och kritiska praktiker. Vidare konstateras att studenten skall ”lägga grunden 
till ett livslång lärande inom yrket, kunna genomföra kritiska analyser av yrkets villkor, 
ansvar och innehåll, bli medveten om varför man tänker som man tänker och varför man 
handlar som man gör och kunna hålla flera alternativ öppna samtidigt som han/hon både har 
överblick över undervisningen och prövar sig fram” (SOU 1999:63:67). Studier visar att 
utrymme för gemensam reflektion hos lärare ofta varierar och det är upp till lärarlagen att 
skapa förutsättningar för reflektion. För att möjliggöra och skapa gemensam reflektion spelar 
ledningen en viktig roll i detta (Skolverket, 2004). För att lärande hos elever ska fungera och 
kunna genomföras enligt läroplanens mål och intentioner krävs att varje enskild elev att 
erövrar kunskap om sitt eget sätt att reflektera. I Henriksson, Karlsson och Svanbergs (1998) 
uppsats påvisas att loggboksskrivande är ett sätt att synliggöra sitt eget lärande och reflektera 
över vad man gör och varför. Vidare påvisas loggboksskrivandet vara en bra metod då elevers 
nedskrivna reflektioner ökade deras inlärningsförmåga (Björk, Ghrabeti och Kumpula, 2001). 
Bremer och Sikblad (2004) menar att reflektion kan vara en bra tillgång i elevernas 
läroprocess men också att problem med brist på tid och engagemang först måste övervinnas. 
Åström och Thiger (2004) anger i sin uppsats att de undersökta eleverna har svårt att 
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reflektera och uttrycka tankar i skrift. Dessa elever var inte vana att skriva loggböcker. I ett 
projektarbete genomfört på uppdrag av Skolverket (2000), för gymnasieelever påvisas 
loggboken vara ett stöd för eleverna. Eleverna blir medvetna om arbetsprocessen i 
projektarbetet genom loggböcker, vilket ger ett underlag för den redovisning som ska utföras 
samt för deras självvärdering. Loggboken blir även ett stöd vid handledning och 
betygssättning för lärarna (ibid.).    
 
Lärande och reflektion är enligt Björklund-Boistrup (2006) beroende av hur 
bedömningssituationen ser ut. I en summativ bedömning får eleven sällan verktyg för att se 
hela lärprocessen, där är det bara slutprodukten som bedöms. Det kan då röra sig om prov, 
uppsatser och liknade där endast det färdiga resultatet bedöms och det är summering av vad 
eleven kan vid en viss tidpunkt. Använder sig istället läraren av en formativ bedömning, finns 
möjlighet att bedöma hela lärprocessen, där är kommunikationen mellan lärare och elev, elev 
och elev men även mellan lärare och lärare viktig. Björklund-Boistrup (2006:113) skriver att 
”(e)n stärkt formativ bedömning hjälper eleven att utveckla sin metakognition” och att ”elever 
som lyckats bra med sina studier reflekterar över sin lärandeprocess – de har med andra ord 
en hög grad av metakognition”. Björklund-Boistrup nämner även forskarna Black och 
Williams och anger att dessa forskare sammanställ drygt 20 studier som påvisar att formativ 
bedömning ger bättre lärande hos elever. Studierna påvisar även att de lågpresterande 
eleverna genom formativ bedömning av hög kvalité utvecklas mer än övriga elever. Vidare 
beskriver Björklund-Boistrup att ett aktivt deltagande från elevens sida i den formativa 
bedömningen är viktigt. Där är reflektionen en betydelsefull pusselbit. Eleven bör reflektera 
över och bli medveten om sitt lärande. Ett sätt kan vara att eleven genom reflektion anger hur 
osäker eller säker denne är i olika situationer. Då antingen genom matriser avseende 
självskattning, frågeformulär eller liknande. 
 

2.2.3 Reflektionsteorier  
Begreppet reflektion har en betydande roll i svenska utbildningssammanhang. Med ett sådant 
begrepps mångtydighet ges exempel på olika reflektionsteorier för att få en inblick i dess 
betydelse för den pedagogiska praktiken. Schön (1998) har en uppfattning om att reflektion 
kan ske både före och efter handlandet men även också i själva handlandet. Detta kallar han 
för ”reflection-in-action” respektive ”reflection-on-action” (ibid. 1998:257). Med reflection-
in-action menar han att människan i själva problemsituationen har förmåga att 
reflektera/tänka samtidigt som handlandet sker, denna form av reflektion kan ske blixtsnabbt 
eller under en längre tid, allt efter vad situationen kräver. Detta kräver dock enligt Schön ett 
väl utvecklat kunnande både vad avser själva handlingen men även en väl utvecklad 
reflektionsförmåga. Med reflection-on-action menar Schön att reflektionen sker innan och 
efter själva handlingen.  
 
Bjurwill (1998) menar att reflection-in-action, det vill säga reflekterande och handlande i en 
integrerad process, är komplicerad och att det är en form av ”dubbleringsförmåga” (Bjurwill, 
1998:258). Bjurwill belyser problematiken kring att det kan vara svårt att tänka och handla 
samtidigt, ”om jag både ska tänka och handla samtidigt, så kommer jag att misslyckas med att 
göra antingen det ena eller det andra” (ibid.). Schön (1998) menar dock att ”det är en myt att 
tro att praktikerna inte tänker, eller att inte handlande samtidigt kan förenas med tänkande” 
(ibid.). Även Molander (1996) diskuterar utifrån begreppet kunskap i handling växlingen 
mellan handling och reflektion, han ifrågasätter möjligheterna att reflektera i handlingen och 
menar att ”reflektion kräver en frånvaro av omedelbart handlingstryck”. Vidare påpekar han 
att ”växlingen mellan att gå helt upp i sin handling och reflektion är nödvändig för kunskap i 
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handling” (Molander, 1996:262). Det som torde vara det mest ultimata är att elever reflekterar 
både i själva handlingen/lärandet, samt före och efter handlingen/lärandet.  
 
Det är inte alltid det är av vikt att lära sig mer stoff, det kan i många fall vara viktigare att nå 
ett fördjupat lärande menar Alexandersson (1994), professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet som bland annat forskat kring lärares reflektion kring den egna praktiken. Ett ökat, 
fördjupat lärande kan nås genom reflektion. Han menar att reflektion är ett viktigt led i den 
aktiva kunskapsprocessen. Vid reflektion kan de egna handlingarna medföra ökade kunskaper 
i ett praktiskt arbete och även hur man genom reflektion kan förstå de egna handlingarna. 
Alexandersson hänvisar till att reflektion kan ske på fyra nivåer; 
 

• Den första nivån av reflektion är den grundläggande reflektionsnivån vilken svarar 
mot det dagliga tänkandet och handlandet och utgörs av inarbetade vanemönster som 
ej uppmärksammats av individen. Handling sker oreflekterat.  

 
• I andra nivån beskriver reflektionen ord, erfarenheter, värderingar av handlingar, 

uppräkning av händelser och historier. Reflektionen begränsas till frågor som leder till 
att utveckla kunskaper och färdigheter som andra har bestämt. Regler och praktiska 
principer formuleras. Om inte de egna antagandena och teorierna utmanas riskerar 
denna nivå av reflektion att bli ytlig. 

 
• I den tredje nivån är reflektionen mer systematisk och sammanhängande och berör 

egna och andras erfarenheter, detta i syfte att utveckla en teoretisk för, och kritisk 
insikt om dagliga handlingar. Teorierna kan belysa olika förlopp. Den här nivån 
uppmärksammar relationen mellan principer och den praktiska verkligheten. 
Värderingar och handlingar kan komma att uppmärksammas mot uppsatt mål. 

 
• Den fjärde nivån innefattar reflektion över det egna medvetandet. Här 

uppmärksammas vad man reflekterar över och hur man reflekterar över sitt eget 
arbete. Reflektionen sträcker sig till att tänka kring hur djupt man reflekterar, om man 
ifrågasätter sina egna antaganden och om helheten och samband uppmärksammas 
istället för delar och enstaka händelser. Den här reflektionsnivån syftar till ett 
självreflekterande tillvägagångssätt för att få förståelse för hur den egna kunskapen tar 
sig i uttryck för att kunna användas för att skapa ytterligare insikt i den egna 
handlingen. 

 
Med utgångspunkt i dessa nivåer som till del är erfarenhetsbaserade finns en risk att 
reflektionen stannar vid att vara just en reflektion utifrån de egna erfarenheterna och 
handlingarna samt reflektioner kring reflektionen. Det krävs mer än reflektion för att den ska 
leda till fortsatt handling och utveckling. För att detta ska kunna ske behövs distans och en 
förmåga att kliva utanför sig själv. Handling och medvetande förstärks av reflektionen, om 
denna kan beskrivas språkligt kan variationer och handlingens betydelse ytterligare förstärkas. 
Det som då bestämmer och är en förutsättning för handlande är samspel mellan yttre 
betingelser, erfarenhetsbaserade möjligheter och kunskap. För att kunna nå 
begreppsuppfattning, problem och problemlösning krävs ett språk och själva språket blir då en 
förutsättning för detta. Genom att reflektera över handlandet kan kunskap sökas och finnas, 
den praktiska kunskapen och erfarenheten bör reflekteras i dialog med den teoretiska 
kunskapen för att den individuella kunskapen skall utvecklas. Det som ligger utanför den 
språkliga referensramen är det som människan uppfattar som kvalitet och etiska begrepp. 
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Dessa begrepp kan därmed bli svåra att få syn på i den skriftliga reflektionen och möjligen är 
det en kunskapsform som inte låter sig kommuniceras (Alexandersson, 1994).  
 
John Dewey menar att reflekterande tänkande är ”insikten om relationer mellan vad vi 
försöker göra och vad det får för följder” (Dewey, 1985:189). Det reflektiva tänkande utgår 
från att människan går från tvivel och tveksamhet, det vill säga problem som utmanar det 
medvetna, till sökande och undersökande. Detta för att finna problemlösande vägar. 
Reflektion uppstår i praktiska och verkliga situationer. Att erfarenhet inte är möjligt utan 
tänkande menar Dewey. Människans alla erfarenheter är prövade i någon form, trial and error 
metoden, med det menar Dewey (1985) att människan gör något om och om igen. Vid 
misslyckande gör människan någonting annat och på det sättet fullföljs görandet tills något 
nytt påträffats som fungerar. Den metod som fungerar bäst används för nästkommande 
handlingar. Dewey utgår i sina teorier kring reflektion utifrån fem olika faser vilka är 
sammankopplade med varandra och stödjer varandra (Dewey, 1985, 1991). Varje fas utgår 
från ett steg till någonting mot ett annat.  
 
Problemsituation. Individen ställs inför en sann situation och tidigare erfarenheter är inte 
tillräckliga. De antaganden människan gör kan antingen leda till tvekan eller till handling för 
att klara den nya situationen.   
 
Problemdefiniering. Det verkliga problemet människan möter utifrån problemsituation skall 
lösas och kräver stimulerande svar för tänkandet, där första steget är att särskilja vad som är 
olikt från tidigare erfarenheter och vad svårigheten består av.  
 
Hypotesformulering. Problemsituationen antas som en utmaning och människan söker efter 
nya fakta, kunskaper och idéer för att lösa problemet. Människan klargör och observerar hur 
de olika bitarna i problemet är kopplade till varandra och vilka verktyg som finns tillgängliga 
för att lösa och hantera problemet.  
 
Resonerande. Hypotes och faktabearbetning, som leder till preliminära lösningar på 
problemet. ”Själva tänkandet leder till en erfarenhet” (Dewey, 1985:159). Vad hände? Egen 
utvecklande och metodisk hypotes, vad tror vi? Vad kommer att hända? 
 
Testande. Hypotesen leder till handling, tanken och idéer måste prövas i verkligheten och kan 
därmed undersökas och göras tydliga. Dewey menar att även misslyckanden leder till lärande 
i högre grad än vad framgång gör. Misslyckanden ger insikt.  
 
Erfarenhet och tänkande är kombinerade utifrån en aktiv och en passiv aspekt. Erfarenhet går 
ut på att pröva och försöka igen, att individen gör erfarenheter i en aktiv del i vilken 
utveckling sker genom interaktion med sin omgivning. Den passiva delen utmärks i att 
individen utstår och finner sig i, att gå igenom något (Dewey, 1985). När människan får 
erfarenhet av något sker ett iakttagande som leder till att något görs, sedan utstår individen 
följderna av det som gjorts. I denna kombination gör människan något åt situationen och 
situationen gör något med människan i gengäld. Ovissheten i denna process kan för 
människan vara smärtsam.  
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”Reflective thinking […] means judgment suspended during further inquiry; and suspense is likely 
to be somehow painful. […] (T)he most important factor in the training of good mental habits 
consists in acquiring the attitude of suspended conclusion, and in mastering the various methods of 
searching for new material to corroborate or to refute the first suggestions that occur. To maintain 
the state of doubt and to carry on systematic and protracted inquiry – these are the essentials of 
thinking” (Dewey, 1991:13).  

 
Hur lönsam och återgivande erfarenheten blir bygger således på sambandet i denna 
kombination (ibid.). ”Att lära av erfarenhet är att göra kopplingar framåt och bakåt mellan det 
som vi gör och det som vi till följd därav lider av eller gläds åt” (Dewey, 1985:184). Att göra 
blir följaktligen till att försöka förstå hur omvärlden är och det som genomgås leder till att 
upptäcka hur saker och ting hör ihop.  
 
Barnets första skrik sker oreflekterat, dock sker efterhand en utveckling till att barnet 
reflekterar över att skriket kan leda till mat, värme och uppmärksamhet. Språket är enligt 
Vygotskij (1999) en förutsättning för tänkande, han anger att människan tänker med språket 
och språket är det viktigaste verktyget som används för att tala med oss själva. Förståelsen om 
handlingar uppstår i inre tankar och samband uppmärksammas utifrån erfarenheter. Han 
menar att det är viktigare att lära barn att tänka än att förmedla traditionell kunskap där 
läraren är den allena kunnande. Lärarens viktigaste uppgift är således att lära barn att tänka 
för att förstå världen genom att skapa riktiga samband utifrån barnets erfarenheter, tankar och 
handlingar. ”Tänkande innebär inget annat, än att vi deltar med hela vår tidigare erfarenhet i 
att lösa en aktuell uppgift, och det speciella med denna form av beteende är att den inför ett 
kreativt moment i beteendet genom att skapa alla möjliga förbindelser mellan delarna i en 
föregående erfarenhet” (Vygotskij, 1999:124). En hög utveckling hos individen är enligt 
honom ett tecken på en hög intellektuell tankeförmåga. Barnet kan genom tanken och fantasin 
erövra kunskaper. Fantasin kan inte förekomma utan erfarenheter och fantasin baseras på 
tidigare erfarenheter. Detta kan även enligt Vygotskij vara en ingång till att upprätta 
frågeställningar vilket skulle kunna översättas till att ställa egna hypoteser. Människans 
beteende utgår enligt Vygotskij från tre olika klasser; instinkt, dressering och intellekt. Där 
instinkt är reflexer och ärftliga beteenden och dressering är reflexer som skapats genom 
associationer och erfarenheter. Intellekt är inre tänkande, detta tänkande tar sig uttryck i; 
”fördröjning, stopp av yttre handling (tankfullhet), förstärkning av de inre nervströmmarna 
och ett plötsligt beslut” (Vygotskij, 1999:129). En handling föregås av ett tänkande, Vygotskij 
menar att det är svårt att kombinera tanke och handling när handlingen är fysiskt krävande 
och tanken är intellektuellt krävande. Tanken medför en paralysering som stoppar rörelsen, 
med detta menar han att tanken är en fördröjning av rörelsen. Föreningen mellan teori och 
praktik innebär således en växling mellan arbetsformerna och blir till en rytmisk process 
mellan tanke och handling, handlingen avbryts och omvandlas till tanke vilket medför att 
handlingen kan fullbordas i högre former. Tanken realiseras i logiska grundformer, dessa 
bygger nya föreställningar. Medvetandet om individens tankar och handlingar är enligt 
Vygotskij en cirkelreaktion. 
 
Ovan nämnda teoribildare och vetenskapsmän tolkar och framhåller reflektionsbegreppet från 
olika perspektiv och utifrån olika frågeställningar. Schön (1998) redogör för hur reflektion 
och handling kan ske samtidigt och Bjurwill (1998) belyser problematiken i detta. Molander 
(1996) menar att reflektion kräver frånvaro av handling. Alexandersson utgår i 
reflektionsbegreppet från att reflektion över handlingen leder till ökad kunskap, dock krävs 
mer än reflektion för att det ska leda till handling menar han. Dewey (1985, 1991) menar att 
kunskap erövras genom att reflektera över handlandet och praktisk och teoretisk kunskap bör 
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reflekteras i dialog med varandra. Vygotskij (1999) redogör för att reflektion och handlande 
är en process där handling går till tanke för att leda till ny handling.  
 
Dessa olika perspektiv på reflektion handlar till stor del om att gå från tanke till handling, från 
handling till ny tanke och från ny tanke till ny handling och bygger på att allt är föränderligt. 
Erfarenheter, miljö, förhållningssätt till elever och varandra är delar av denna förändring. I 
figuren nedan har gjorts en tolkning av hur ett reflektivt synsätt och tänkande kan 
symboliseras. Eleven, läraren, erfarenheter och miljön är beroende av varandra. Tanke, 
handling och ny tanke sker ständigt i en växelverkan.  
 
 
 

 

                       Lärare 

 

 
Tanke 

HandlingNy tanke

Ny 
handling

 
ELEV 

erfarenheter 
   Miljö 

 
 
 

Figur 1. Reflektionsprocessen. (Eget upphov) 

 

2.3 Verktyg för reflektion 
 
I såväl styrdokument som kursplaner och betygskriterier omnämns elevens förmåga att 
reflektera, vilket i sin tur betyder att eleven bör ges tillfälle och erbjudas verktyg för att 
reflektera där loggbok, portfolios och pedagogisk dokumentation är några. I loggböcker och 
portfolios utgår man från det eleven själv skrivit eller arbetat med, medan man i den 
pedagogiska dokumentationen utgår från det som dokumenterats av i första hand läraren men 
även det elever själva dokumenterat. Vid insamling av arbeten och material i portfolios 
möjliggörs en helhetsbedömning av elever i skolan, detta har på senare tid blivit allt vanligare 
(Renberg, 2004). Innehållet i portfolio kan bilda en grund för reflektioner och pedagogiska 
diskussioner om elevers och lärares egna kunskapsprocesser (Wehner-Godée, 2000). 
Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra lärandeprocesser och det arbete som 
utförs av elever och lärare. Att använda sig av detta verktyg gör det möjligt för lärare och 
elever att få underlag för reflektion och analys (Wehner-Godée, 2000).  
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2.3.1 Logg – En fristad för tanken 
Logg är ett uttryck som betecknar informellt skrivande. Den kan användas för den fria tanken, 
för att utveckla och prova idéer och hypoteser. Det som är av vikt i loggskrivande är att det 
skrivna inte ska bedömas utan enbart användas för tankeutveckling. Halse menar att loggen 
representerar ”en fristad för tanken” (2006:69). Målsättningen med loggboken är enligt Björk 
(1995) att få elevernas tankar nedskrivna utan att de hindras av språklig noggrannhet. 
 

2.3.2 Olika former av loggböcker – kärt barn har många namn 
Loggbok är ett begrepp som för många förknippas med sjöfarten, det är nämligen där 
loggboken har sitt ursprung. Den används som verktyg för att sjökaptenen ska kunna hålla 
reda på viktiga händelser och data som kurs, position, vind och hur besättningen handlat i 
olika situationer (Bjørndal, 2005). Learning log är den engelska benämningen på loggbok 
som är den direkta översättningen svenskan använt. Detta menar Sandström-Madsén (1996) 
kan uppfattas till synes märkligt, då många relaterar log till just resande. Hon jämför 
reseloggens betydelse med elevens resa mot lärande, ”(e)n resa innebär förflyttning, nya 
erfarenheter och kan förhoppningsvis även leda till utveckling och insikt” (Sandström-
Madsén, 1996:17). När en sökning på ordet loggbok gjordes i Internet via sökmotorn 
google.se (2007-04-19) gav ordet 284 000 träffar. Flera av dessa träffar avser den nu förtiden i 
folkmun kallade bloggen. Människan har gått från att skriva dagbok/loggbok för sig själv till 
att delge sina tankar och åsikter interaktivt via Internet. Vanligt i dessa bloggar är att läsare 
skriver kommentarer till det författaren av bloggen skrivit. 
 
”På lågstadiet har man ofta s.k. tankeböcker och de kan givetvis också användas för att föra 
en skriftlig dialog med eleverna” (Sandström-Madsén, 1996:17). Vidare påpekar hon att även 
bildskapande kan fylla loggbokens funktion i de lite lägre åldrarna. Eleverna kan då rita en 
bild av upplevelsen eller det som lärts. Dessa bilder kan sedan tillsammans med pedagogen 
bearbetas för att se dem i ett vidare perspektiv. Det finns olika sätt att utveckla elevers 
loggboksskrivande som passar eleverna själva anger Strandberg (2006), till exempel 
tankekartor, brev och olika artefakter. Att eleverna hittar sitt eget sätt att skriva, sina egna ord 
och finner utrymme där de skriver är det väsentligaste menar han. Andra sätt att 
vidareutveckla loggboksskrivandet kan vara använda läslogg där syftet är att göra elevens 
läsning aktiv. I detta ges eleven möjlighet att skriva sina egna tankar kring den lästa texten 
vilket kan bli en utgångspunkt för samtal i klassen (Molloy, 1996). I ett forum med 
samtalslogg ges eleven möjlighet att ventilera frågor och problem i samband med ett ämne 
(Dysthe, 2003). I denna form av logg skriver eleven till en mottagare för att vidareutveckla 
och klargöra sina egna tankar. Genom samtalsloggen får eleven svar på sina hypoteser 
samtidigt som tillfälle finns att ta del av mottagarens funderingar (ibid.). En praktiklogg kan 
beskrivas i två faser vilka visar på olika reflektionsnivåer (Dysthe, 2003). I en spontanlogg är 
elevens anteckningar situationsknutna till en händelse som skrivs ner omedelbart. I 
reflektionsloggen ges eleven tillfälle att gå tillbaka till spontanloggen och där välja ut en 
fördjupning kring något. Därefter skriver eleven kring detta och reflekterar, ställer sig frågor 
och kan göra egna tolkningar (ibid.). ”På högre stadier används ibland ordet studiejournal, 
vilket tydligt talar om vad det rör sig om” anser Sandström-Madsén (1996:17). Användningen 
av en studiejournal kan innefatta all skrivning i ett ämne menar Brodow (1996). Som exempel 
på detta kan lektioner avslutas med att eleverna de fem sista minuterna erbjuds skriva ner 
sammanfattningsvis det de lärt sig, vad som var intressant eller vad som upplevdes som oklart 
Emedan arbete med studiejournaler kan vara tidskrävande och att lärare sällan nyttjar detta 
kan emellertid studiejournaler bli alternativ till prov eftersom den redogör för elevernas 
progression i undervisningen (ibid.).  
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2.3.3 Loggbok och elevers lärande 
Elevers lärande och tankar kan i loggböckerna bli deras egna och personliga. Via loggböcker 
ges elever dessutom övning i att uttrycka komplicerade tankar och erfarenheter i ord och 
samtidigt använda skrivandet för att reflektera kritiskt och konstruktivt. Fördelen med 
loggboken är att den hjälper elever att ”utveckla ett reflekterande förhållningssätt, […] få 
överblick över arbete och kunskapsutveckling samt ger en värdefull träning i att formulera 
abstrakta och komplicerade tankar i skrift” (Renberg, 2004:19). Vidare trycker Molloy (1996) 
på vikten av att ge de tysta eleverna ett utrymme att uttrycka sina tankar i en loggbok. För att 
utveckla tanken talar Dysthe (2006) om en retrospektiv strukturering vilket innebär att vid 
läsning av den skrivna texten finns möjlighet att ”nysta upp sin egen tankeutveckling och 
upptäcka nya associationskedjor” (Dysthe, 2006:65). Detta för att nå en högre abstraktion i 
tänkandet. Loggboksskrivandet kan ses som ett informellt och sonderande skrivande för att 
utforska elevernas egna tankar kring en undervisningsmodell där eleverna själva skriver till 
sig själva som mottagare (Björk, 1995). Det eleverna skriver i sina loggböcker finns kvar att 
gå tillbaka till och om de får beskriva hur deras tidigare loggböcker skiljer sig från de senaste 
kan läraren få dem att upptäcka sin egen utveckling, sina tankar och reflektera över dem 
(Björk & Liberg, 1996). Dessutom får eleverna upptäcka och förstå sammanhang när de med 
egna ord får utreda sina tankeprocesser (Björk, 1995). Då eleverna medvetandegör sitt eget 
lärande får de metakognitiv kunskap det vill säga de får förutsättningar att ta ansvar för sin 
loggboksskrivning beskriver Björk & Liberg (1996). Elevers förståelse blockeras ibland av att 
de har ett absolut teoribegrepp. Med det menar Sandström-Madsén (1996) att eleven förlitar 
sig på att det som står i läroböckerna är den enda sanningen. För att utveckla elevens 
inställning kan kortskrivande vara en metod, där kan loggboken med fördel användas. Detta 
innebär då att eleven skriver korta reflekterande texter där eleven får möjlighet att fokusera på 
tankens processer istället för på tankens produkt. Kortskrivande kan ge eleven en ingång i att 
lättare se hur företeelser hänger ihop och även upptäcka att människor uppfattar och tolkar 
händelser på olika sätt (ibid.). Detta kan vara en väg till att möta upp en av skolans viktigaste 
uppgifter, nämligen som Vygotskij (1999) menar, att lära elever att tänka. För att uppnå ett 
lärande genom reflektion behövs frågor. Det frågor som är centrala i detta sammanhang är; 
Hur har jag lärt? Vad har jag lärt? Vad vill jag lära mig mer om? Inom epistemologin, det 
vill säga, teorin om kunskap och vetande, utgår man från frågorna ”vad kan man veta? när 
kan man veta det? hur kommer man fram till vetande?” (Stensmo, 1994:27).  Bjørndal (2005) 
anger hur en loggbok genom frågor som vad hände, vad lärde jag mig och hur lärde jag mig 
det kan besvara elevens egen reflektion om sitt lärande. 
 
 

 Vad vill jag lära mig mer om? 
 
 
 
 
 
         Vad har jag lärt?                 Hur har jag lärt?   
 
 

 
   På vilket sätt har jag lärt? 
 
 

                                       Figur 2. Lärande genom frågor. (Eget upphov. Bild, Clip Art) 
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2.3.4 Loggbok och dialog 
Samtalet i en trygg grupp eller tillsammans med en kamrat kan vara en väg in i skriftspråket. I 
lärprocessen är det inte endast det egna skrivna ordet som har betydelse framhåller 
Sandström-Madsén (1996). Viktigt är att inte glömma bort samtalets och samspelets 
betydelse, att eleven tillsammans med kamrater får sätta ord på sitt lärande och sina tankar. 
Det talade språket kan ibland vara en bro mellan tal- och skriftspråk, särskilt för elever i de 
lägre åldrarna. Vad gäller lite äldre elever kan det egna nedskrivna tankarna vara ett stöd för 
att senare tillsammans med någon sätta ord på. Språket är ett sätt att för eleven bearbeta det 
den redan vet med riktning mot det eleven ännu inte vet (ibid.). Dysthe (2006) menar att 
skrivandet är en social och individuell aktivitet. Många gånger kan skrivandet uppfattas som 
ensamt trots att skrivandet innebär möten i form av inre dialog men även vid refereringar till 
andra författare och inte minst de läsare och samtalsparters den skrivna texten möter. Vidare 
menar Molloy (1996) att loggbok ger elever med inlärningssvårigheter möjlighet att reflektera 
över det som är svårt samtidigt som lärare lättare får syn på svårigheter elever har. När 
eleverna berättar i loggböckerna om vad de har lärt sig eller vad de tycker är svårt kan läraren 
starta en dialog med eleverna. Syftet med dialogen, beskriver Molloy, kan ses utifrån två 
aspekter. Dels att eleverna får syn på att eventuella svårigheter i samband med inlärningen går 
att lösa samt att eleverna ser att klasskamraterna också kan ha liknande svårigheter vilka går 
att reda ut. På detta vis kan svårigheter och lösningar föras elever emellan. I en dialog kan 
dessutom läraren på ett värdefullt sätt hjälpa elever att reflektera över hur de lär (Björk & 
Liberg, 1996). Loggboken kan fungera som ett kommunikationsverktyg lärare och elever 
emellan. Läraren styr användandet och ger instruktioner över tillvägagångssättet i 
loggboksskrivandet vilket kan ge elever som sällan säger något under lektioner tillfälle att 
lägga fram sina egna tankar om situationer de befinner sig i. Ytterligare perspektiv på 
loggboken som ett kommunikationsverktyg kan vara för de föräldrar som vill ha kännedom i 
hur det går för deras barn i skolan vilket Björk & Liberg (1996) beskriver. Detta påvisas även 
i styrdokument att läraren skall ”samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 
elevens […] kunskapsutveckling” (Lpo 94, 2006:14). Skolan och föräldrarnas gemensamma 
ansvar för elevernas och barnens skoltid är att skapa de bästa förutsättningarna för deras 
lärandeutveckling (Lpo 94, 2006). En nackdel med loggboksskrivande kan vara den tid det tar 
för läraren eller mottagaren att bearbeta materialet det vill säga, att läsa elevernas loggböcker 
och skriva kommentarer. Dock förespråkas loggboksanvändandet av många författare och 
Sandström-Madsén (1996) menar att det är viktigt i och med att läraren får möjlighet att ta del 
av information som mest troligt annars gått till spillo. Det är viktigare att låta eleverna skriva 
loggböcker under kortare perioder om arbetsbelastningen blir för stor, än att inte låta eleverna 
skriva alls. För elever med skrivsvårigheter passar loggboken mindre bra. Det betyder inte att 
dessa elever ställs utanför loggboksskrivandet. Bjørndal (2005) anger dataloggbok och 
Sandström-Madsén (1996) anger bildskapande som verktyg för att skapa gynnsammare 
förutsättningar att uttrycka reflektioner.  
 
Enligt ovan går att se att loggboken har många olika användningsområden och kan användas 
beroende på vad läraren och/eller eleven vill uppnå med den. I användandet av loggboken är 
det viktigt att eleverna är trygga i hur den kommer att användas och att syftet med den är 
tydligt. Om syftet med och hur loggboken ska användas förklaras för eleverna kan rädslan att 
ge ifrån sig känslig information avvärjas (Bjørndal, 2005). Är loggboken tänkt att använda i 
ett bedömningssammanhang eller för att vidarebefordra information till föräldrar har det 
betydelse för hur eleverna väljer att skriva i sina loggböcker eller om den i första hand är till 
för elevens egna personliga tankar som endast eleven själv läser eller läraren tar del av. Hur 
lärare tillsammans med elever väljer att använda loggbok finns således inga absoluta svar på 
utan det är upp till var och en att välja innehåll, form och användning.  
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3. Metod  
  
    

3.1 Urval 
 
De elever vilkas loggböcker analyserats är 20 elever i år 7 i en kommun i norrbotten. Dessa 
elever skriver även vanligtvis loggböcker och torde därför kunna ses som vana 
loggboksskrivare. I en kvantitativ studie är urvalsgruppen till för att delge ett generellt svar 
som är tillfredsställande för det angivna syftet. I en kvalitativ studie används urvalsgrupperna 
i ett exemplifierande syfte (Svenning, 2003), vilket innebär ett selektivt urval av studieobjekt. 
Detta kan enligt Svenning ske på många olika sätt. I denna kvalitativa studie har 
urvalsgruppen, det vill säga populationsgruppen, valts ut genom dessa var de elever vilka 
fanns tillgängliga för undersökning. 
 

3.1.1 Genomförande 
Urvalsgruppen på 20 elever har under en femveckors period skrivit loggböcker i anslutning 
till en lektionsserie som berört Hem- och konsumentkunskap ur ett konsumentekonomiskt 
perspektiv samt Svenska med fokus på skrivande, uttrycksformer, kreativitet, källkritik och 
reflektion (se bilaga 2). Eleverna i studien är dessförinnan bekanta med att skriva loggbok. De 
har tidigare skrivit i sina personliga loggböcker, dessa loggböcker avser en sammanfattning av 
veckan som gått. När denna studie initierades för eleverna förklarades att loggböckerna senare 
skulle analyseras utifrån elevernas reflektion i den studie som vi skulle genomföra. Detta för 
att skapa förutsättningar för eleverna att förstå syftet med loggboken samt vad den skulle 
användas till. Eleverna skrev loggböcker vid sex tillfällen i direkt anslutning till de lektioner 
vilka var kopplade till lektionsserien. Tiden eleverna fick till förfogande för loggbokskrivning 
var cirka 20 minuter per tillfälle. Som loggböcker fick eleverna lösa blad att skriva på och 
frågorna skrevs upp på tavlan. De lösa bladen samlades av oss in i efter varje skrivtillfälle. 
Detta för att inte det empiriska materialet skulle riskera att gå förlorad, emedan hänsyn togs 
till att eleverna eventuellt skulle komma att tappa bort bladen. Dessa renskrevs för att 
underlätta kommande analys. Loggböckerna, det vill säga bladen, lämnades tillbaka till 
eleverna i anslutning till sista lektionstillfället. Dock utan kommentarer, feedback eller vidare 
bearbetning som exempelvis dialog. Att inte deras vanliga loggböcker användes i 
genomförandet av studien berodde på att de även använde loggboken i andra sammanhang 
och i andra syften. Frågorna som utgicks från var styrda frågor som konstruerades med 
utgångspunkt i frågor som; vad har du lärt dig idag? Hur har du lärt dig? Hur vet du att du 
har lärt dig? Stensmo (1994) och Bjørndal (2005) har till del bidragit till dessa formuleringar. 
De frågor vilka användes var till formen strukturerade i och med att de följer en grundtanke, 
det vill säga hur, när och på vilket sätt de lär (se bilaga 2). Dock är frågorna ställda utifrån de 
sammanhang eleverna befinner sig i, innehåll i lektioner och klimatet i gruppen. Exempelvis 
frågan om samarbete (se bilaga 2) ställdes en dag då samarbetet inte var väl fungerande i 
några av grupperna.  
 

3.1.2 Bortfall  
Denna studie omfattar 20 elevers loggböcker vilket resulterar i sammanlagt 480 frågor som 
ställts. Av dessa frågor är det 99 som ej har besvarats. Orsakerna till de obesvarade frågorna 
är; frånvaro av elever, elever har inte lämnat in eller elever har valt att lämna frågan 
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obesvarad. Beräknat på frågorna är det ett bortfall på 20 procent. Tidigare sade man att ett 
bortfall på mellan 5 och 15 procent skulle analyseras och om bortfallet översteg 15 procent 
var materialet obrukbart. I och med datorns intåg i forskningens värld, vilket på 1970-talet 
medförde att människor blev skeptiska till datorsäkerheten och samkörning av register, är ett 
bortfall på mellan 25-50 procent att räkna med i en enkätundersökning. I en 
intervjuundersökning ligger bortfallet normalt på mellan 15-25 procent (Trost, 2001). I och 
med detta anser vi att bortfallet i denna studie inte är allt för stor och någon bortfallsanalys 
kommer inte att göras. Den insamlade data kommer att bearbetas generellt och det kommer 
inte att tas någon hänsyn till bortfallet i analys och resultat. Då inte några uppgifter hur 
förhållningssättet avseende bortfall analyseras i en loggboksstudie vilken grundar sig på 
textanalys hittats, väljs att grunda detta utifrån litteratur vilken behandlar bortfall i 
intervjusammanhang.  
 

3.2 Metodval 
 
Positivism och hermeneutik är två teoretiska synsätt som forskare talar om när det gäller 
kunskapssyn, båda dessa utgår från ett uppfattningsperspektiv om hur världen presenteras. För 
att förklara det enkelt går att säga att positivismen förespråkar avbildning av omvärlden 
medan hermeneutiken förespråkar en tolkning av omvärlden (Chalmers, 1995). Denna studie 
genomförs utifrån ett tolkningsperspektiv med ett kvalitativt synsätt och med en hermeneutisk 
ansats. Studiens omfattning avseende empirisk data kan ses som relativt liten, detta för att 
utifrån en kvalitativ ansats kunna tränga djupare in i problematiken. Svenning (2003) menar 
att den kvalitativa analysen är mer känslig än den kvantitativa. Vilket medger en möjlighet att 
upptäcka nyanser och variationer, detta medges inte i samma utsträckning i den kvantitativa 
analysen.    
 
Forskningsprocessen kan enligt Svenning (2003:159) betraktas som en ”kedja av tolkningar” 
med det menar han att forskaren redan innan arbetet påbörjas har en egen uppfattning och 
förförståelse. Patel och Davidsson (1991) anger att hermeneutik ungefär betyder 
tolkningslära, vilket innebär en ”riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå 
grundbetingelserna för den mänskliga existensen” och att det är språket och texter som till 
stor del ligger till grund för tolkningen. Inom hermeneutiken menar Patel och Davidsson 
(1991:28) att ”det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka 
hur mänskligt liv, existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket”.  
 
Patel och Davidsson (1991) anger att för att samla information kan loggböcker användas för 
självrapportering av det ämne forskaren har för avsikt att undersöka. Loggböckerna går att 
använda för att få fram kvantitativ data som svarar på hur ofta, när och vad? Loggböcker kan 
nyttjas för att den information som ges ska passa för en kvantitativ bearbetning. Det går även 
att använda loggböcker i en kvalitativ studie för att undersöka individers perspektiv. Hur 
loggböcker kommer att bearbetas beror alltså på vilken typ av bearbetning som behövs för att 
besvara ämnet i fråga.  
 
När loggbok används som metod i ett undersökande syfte kan den vara både ostrukturerad och 
strukturerad. Ursprungsformen för loggboken är strukturerad utifrån teman som vind, vatten 
kurs och liknande, information vilken sjökaptenen behövde. I en ostrukturerad form av 
loggbok skrivs texten löpande. Tidpunkter och skeenden utgör strukturen, och den utformas i 
en traditionell dagboksform. Denna form av loggbok är krävande i analysförfarandet. Det 
finns många olika former att använda när loggboken ska utgöra grund för analys. Ett sätt är att 
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utgå från ett eller flera teman, detta kallas då för tematisk loggbok (Bjørndal, 2005). I denna 
studie är temat den grundtanke vilken valts att användas i studien, det vill säga hur, när och 
på vilket sätt eleverna lär? Detta motsvarar då en låg grad av struktur och används för att 
kunna fånga upp de områden som närmare vill belysas. En hög grad av struktur innebär att 
samma frågor ställs vid alla tillfällen (Bjørndal, 2005). Detta för att urvalsgruppens 
motivation inte ska avta (Patel och Davidsson 1991). Loggbok som metod har valts för att den 
medger att djupgående information om reflektioner kan upptäckas. Den anges även kunna 
främja skrivglädje hos urvalsgruppen (ibid.) 
 
Denna studie bygger på textanalys av elevernas loggböcker vilket således innebär läsning av 
det insamlade materialet. Olikheter och variationer är grundläggande för det som kallas stil i 
textsammanhang. Stilistik är texternas språk inom områdena språk- och litteraturvetenskap 
och utgår från retoriken. Stilistiken är en självständig vetenskap och har många 
specialinriktningar (Liljestrand, 1993). ”(T)exter kommer till i varierade språksituationer, där 
olika faktorer påverkar resultatet. […] Texter blir olika på alla nivåer inte minst det språkliga” 
(Liljestrand, 1993:17).  
 
Textanalysen av elevernas loggböcker utgår från samstämmighets- och olikhetsmetoden, där 
den analytiska jämförelsen tar fasta på olikheter och likheter. Samstämmighetsmetoden 
innebär att forskaren söker efter likheter i annars olika fall, och olikhetsmetoden att forskaren 
söker efter olikheter i annars lika fall (Svenning, 2003). I en textanalys är texten avgörande 
för vilken form av metod texten analyseras med. Kvantitativa textanalyser bygger på 
uppspaltning av ord, spalter och liknande. Dock ifrågasattes denna form av textanalys under 
1970-talet och den kvalitativa textanalysen kom i centrum. I denna textanalys utgås från att 
söka efter lexikala markörer och ord inom samma semantiska fält (Liljestrand, 1993). För att 
göra en kvalitativ analys av en text krävs en ”bärande teori som ledsagar analysen” 
(Svenning, 2003:168) och teorin behövs för att stödja struktureringen i analysen. I denna 
studie utgår teorin från Deweys (1985, 1991) och Alexanderssons (1994) tolkningar av nivåer 
i reflektion.  I analys av korta texter studeras texten i allmänhet med en närläsningsmetod. 
Detta görs manuellt och kräver oftast inte några frekvensuppgifter.  
 
Svenning (2003) anger att den kvalitativa analysen föregås av en kodning, där kodningen 
anges vara en cyklisk process, där varje omläsning ger nya infallsvinklar. Hermeneutiken 
medger även enligt Patel och Davidsson (1991:30) forskaren att använda ”sin egen förståelse 
som verktyg i forskningen”. Vilket innebär att läsaren av en vetenskaps- eller 
forskningsrapport bör vara medveten om att skribentens eller forskarens personlighet präglat 
arbetet vilket i sin tur innebär att en total objektivitet inte kan garanteras.  
 
 

4. Resultat 
 
 
Här ämnas beskriva analysförfarandet samt resultat av analys utifrån likheter och olikheter i 
elevernas texter kopplat till de teorier vilka har använts för att se i vilken utsträckning deras 
texter tar sig uttryck i nivåer av reflektion och för att se hur loggboken bidrar till elevers 
reflektion. 
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4.1 Analys av loggbok 
 
Analysen av elevernas loggböcker bygger på textanalys vilket således innebär en läsning av 
det insamlade materialet. I genomläsningen av elevernas loggböcker uppmärksammades deras 
nedskrivna tankar kring samarbetets betydelse, fokus på stoffet kontra att kunna se nyttan av 
stoffet i ett större perspektiv samt fokus på att producera faktakunskap. Att de kan eller har 
lärt sig något, eller att sätta ord på hur de har lärt sig landade ofta i en känsla, samt att 
kunskapen många gånger måste bevisas.  
 
Som tidigare nämndes kan forskningsprocessen beskrivas som en ”kedja av tolkningar” 
(Svenning, 2003:159), denna genomläsning är en av länkarna i denna kedja. I och med att 
hermeneutiken medger tolkningar bygger denna länk till del av skribenternas egna tolkningar 
och förförståelse. 
 
En textanalys görs i två steg och de består i analys och syntes, där analysen enkelt översatt 
betyder plocka isär, och syntes sätta ihop. I analysen inleds med att se till vilken typ av text 
det rör sig om, författarens roll, samt gällande normer och konventioner. Senare i analysen 
ställs de markörer upp vilka är av intresse i texten. En text kan studeras i tre plan, dessa utgör 
innehåll, struktur och språk. Ett budskap det vill säga innehåll finns i alla texter utom 
nonsenstexter.  I en textanalys skiljs mellan innehåll och form och ett vad och ett hur 
(Liljestrand, 1993). 
 
Då denna text omfattar elevers loggböcker läggs inte fokus på form, inte heller textens 
morfologiska, syntaktiska och typografiska markörer tas notis om. I denna textanalys 
fokuseras i stället på innehåll utifrån ett vad, där lexikala markörer och ord inom samma 
semantiska fält bildar teman, vilket betyder ord vilka har någon eller några komponenter 
gemensamt (Liljestrand, 1993). Dessa ord kan sorteras in i olika betydelseområden samt 
innehållsaspekter utifrån ämnesområde (Bolander, 2001). Utifrån hur delas texten upp för att 
hitta likheter och skillnader. Den första tolkningen har utmynnat i tre teman vilka uppfattas 
som framträdande. Interaktion, stoff och en känsla för lärande är signifikant för det eleverna 
delgett i sina loggböcker.  
 
I analysen av dessa teman systematiserades loggböckerna för att tydliggöra de mönster vilka 
elevernas texter följde utifrån stoff, interaktion och en känsla för lärande. Semantiska likheter 
och innehållsaspekter utifrån varje elevs text fördes in i en tabell (se bilaga 3) för att lyfta 
fram kärnan i de faktorer som ofta var förekommande. För att få en förståelse för texten har 
först hela texten lästs och sedan delar av den. Detta menar Patel och Davidsson (1991) att 
medger en möjlighet att pendla mellan dessa olika infallsvinklar för att skapa en helhetssyn. 
 
Kring interaktion behandlar elevernas texter ord inom det semantiska fältet vilket rör prat, 
samtal, diskussion och resonemang tillsammans med andra i gruppen som en väg till lärande. 
Utifrån stoffet som nämns vid flera tillfällen i elevernas texter kring vad de hade gjort, lärt och 
uttryckt syns skillnader i innehållsaspekter utifrån ämnesområde. Eleverna uttrycker många 
gånger en känsla för lärande vilket tar sig uttryck i ord som ”jag bara vet att jag kan”, ”känner 
att jag kan” och ”märker att jag kan”. Även detta analyseras utifrån semantiska likheter, 
olikheter och innehållsaspekter.  
 
Elevernas texter sorterades därefter utifrån om, och hur de hade skrivit kring temana. 
Alexandersson (1994) och Deweys (1985) teorier användes för att gruppera elevernas texter 
utifrån vilken nivå av reflektion de befinner sig i.  
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4.2 Resultat av analys 
 
När det i resultatet utifrån studien presenteras elevantal är antalet elever inte preciserat, här 
avgränsas till att enstaka elever motsvarar 2-3 elever, en liten del elever motsvarar en grupp 
på upp till 6 elever en stor del elever motsvarar en grupp på upp till 15 elever och hälften av 
eleverna motsvarar 9-11 elever. Stoff är ett ord som i resultatet står för den kunskap som är 
mer betonad som faktakunskap. I det här fallet rör stoffet budget, kassabok och 
vardagsekonomi. Vidare används ordet övriga mål där vi avser de mål i uppgiften vilka rör 
elevernas förmågor (se bilaga 1). Resultatet presenteras utifrån likheter och olikheter i 
elevernas texter, inom likheterna och olikheterna presenteras de tolkade elevtexterna 
grupperade med utgångspunkt från teman och reflektionsteorier. Teorierna anges som nivåer, 
det vill säga nivå ett, två, tre och fyra, där avses såväl Alexanderssons (1994) nivåer som 
Deweys (1985) faser. 
 

4.2.1 Likheter i elevers texter 
Nivå ett - En känsla för lärande  
En större del av eleverna har svårt att sätta ord på och förklara hur de kan någonting. Många 
gånger handlar det bara om en känsla av att de vet att de kan, de uttrycker en känsla för 
lärande. De skriver om att de kan men beskriver inte hur och varför de kan. På frågan; hur vet 
du att du har lärt dig något, svarar en elev; ”jag tror att det är en känsla att man inte kunde det 
innan”. En annan elev svarar; ”jag bara vet att jag kan”. Alexandersson (1994) beskriver att en 
första nivå i reflektionen handlar om att eleven reflekterar över det som motsvarar det dagliga 
tänkandet. Eleverna har här inte gått djupare in och analyserat vad det innebär att kunna. De 
har inte den begreppsuppfattning och tillgång till språk för att se lärandet i ett vidare 
perspektiv. Även Dewey (1985) påvisar att en låg grad av reflektion beror på att eleven inte 
har tillräckliga erfarenheter för att gå djupare in i reflektionen.  
 
Nivå tre - Interaktion 
De likheter vilka ses som mest framträdande utifrån temat interaktion är att en större del av 
elevernas texter innehåller aspekter kring att samarbete har en viktig betydelse för lärande. 
Eleverna skriver bland annat; ”jag lär mig genom att arbeta med andra, och jag lär mig när jag 
sitter och bollar tankar med andra”. Elevernas texter behandlar både sina egna och andras 
erfarenheter vilket innebär att dessa elever befinner sig i tredje nivån av reflektion, de har 
insikt i de dagliga handlingarnas betydelse vilket Alexandersson (1994) ser som den tredje 
nivån. 
 
Nivå tre - Stoff 
Även i analysen av elevernas texter i loggboken utifrån stoff går att se att större delen av 
eleverna befinner sig i tredje nivån av reflektion. Eleverna skriver om nyttan med stoffet, och 
nämner i många fall en produkt av stoffet som ett lärande. De har inte varit fokuserade på 
stoffet utan kan se det i ett vidare perspektiv. Det som eleverna har skrivit här är; ”jag har lärt 
mig hur man sparar pengar” och ”jag har lärt mig att det är billigare att köpa X-tra cola 
jämfört med vanlig Coca-Cola”. Eleverna svarar mot redan förutbestämda mål och sätter ord 
på sina erfarenheter utifrån stoffet, men kan även förhålla sig kritisk till dagliga handlingar 
(Alexandersson, 1994).  
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4.2.2 Olikheter i elevers texter 
Nivå ett - Interaktion  
Nivå ett i den reflektionsmodell som Alexandersson (1994) hänvisar till motsvarar elevens 
vardagliga tänkande och uppmärksammas sällan av eleven. Enstaka elever nämner utifrån 
temat interaktion att det är viktigt för lärandet vem de arbetar tillsammans med. De beskriver 
inte varför de behöver andra att arbeta med eller varför inte samarbetet fungerar. En liten del 
av eleverna nämner inget om samarbete eller angränsande ord inom detta semantiska fält. 
Vilket innebär att de inte överhuvudtaget reflekterat över interaktionens betydelse för lärande.  
 
Nivå ett - Stoff 
Utifrån temat stoff är det en liten del av eleverna vilka har fokus på stoffet och kan inte se 
detta i något större sammanhang. Det som är signifikant för dessa elever är att de endast 
skriver om att de har lärt sig vardagsekonomi, kassabok, budget och i några fall även 
källkritik. Reflektion kring stoffet utgör för dessa elever vardagliga handlingar och svarar inte 
på frågor om hur och varför, vilket motsvarar nivå ett. Dewey (1985) menar att för att nå en 
högre reflektionsnivå krävs att kunna skilja på tidigare erfarenheter och kunna se i var 
svårigheten består av. Detta har dessa elever inte reflekterat över. Alexandersson (1994) anger 
att nivå ett i reflektion rör det dagliga tänkandet och utgör inarbetade vanemönster. 
 
Nivå två - Interaktion  
En av eleverna nämner samarbete som ett uppnått kunskapsmål. Dock beskriver inte elevens 
text en djupare tanke utan svarar mot de uppsatta mål som finns. Denne elev skriver; ”jag har 
lärt mig att samarbeta bättre”. Alexandersson (1994) anger att den andra nivån i reflektionen 
svarar mot att eleven kan utnyttja praktiska metoder och tekniker för att uppnå förutbestämda 
mål, vilket innebär att denna elev utifrån temat interaktion befinner sig i nivå två. I temat 
interaktion är samarbete är något som enstaka elever ser som ett lärande, de uppger att de lär 
genom att hjälpa andra. En av eleverna uppger ”jag hjälpte en kompis att förstå frågorna och 
det gjorde att jag förstod frågorna bättre själv – man lär sig av att hjälpa andra”. Dessa elever 
har en förmåga att se sina egna och andras erfarenheter, samt en förståelse och kritisk hållning 
till vardagliga händelser (Alexandersson, 1994). Detta ses som en hypotesformulering 
(Dewey, 1985), eleven har förmåga att anta problemsituationen och utmana den, söka efter 
idéer för att lösa problemet.  
 
Nivå två - Känsla för lärande 
En liten del av elevernas texter berör utifrån temat känsla för lärande att de på ett eller annat 
sätt behöver bevisa att de kan genom att svara på frågor, berätta för någon och genom prov 
visa att de kan och liknande. De anger att; ”för att veta vad man kan måste någon fråga och 
man kan svaret vet man ju att man har lärt sig” och ”jag vet att jag kan för att jag kan berätta 
för en annan person om vad budget och kassabok och hur man använder dom” samt ”man 
märker ofta saker på proven, eller då man pratar med någon”. Dessa elevers texter utgår från 
att kunna svara på redan uppställda frågor för att nå målen vilket även de motsvarar den andra 
nivån av reflektionen (Alexandersson, 1994).  
 
Nivå tre – Känsla för lärande 
Lärande enligt enstaka elever ska vara lustfyllt och roligt; ”jag behöver ha kul, för det är då 
man lär sig som bäst” och ”jag lär mig bäst när jag gör någonting kreativt och inte bara 
skriva”. Detta enligt Alexandersson (1994) motsvarar den tredje nivån av reflektion då detta 
berör de egna erfarenheterna. Även enligt Dewey (1985) motsvarar detta den tredje nivån 
eftersom eleven söker efter nya vägar för att klara uppgiften.  
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Nivå tre - Stoff  
En elev uttrycker egna hypoteser utifrån stoffet. Eleven har förmåga att se den praktiska 
verklighetens nytta och ombilda den till en egen hypotes. Enstaka elever nämner stoffet 
utifrån att de behöver olika metoder för att lära sig det, till exempel genom att samarbeta, göra 
planscher, teater och arbeta kreativt. De beskriver mer systematiskt kring hur deras egna 
tankar och handlingar och erfarenheter har betydelse för att utveckla kunskap och insikt 
utifrån stoffet. En av eleverna har utifrån stoffet förmåga att omvärdera tidigare hypoteser, 
denne elev anger att ”man kan lära genom misslyckanden”. Eleven utvecklar den teoretiska 
grund som behövs för att kunna förhålla sig kritisk till sina egna antaganden detta enligt 
Alexandersson är en reflektion motsvarande nivå tre. Med utgångspunkt från Deweys sätt att 
se på reflektionsnivåerna motsvarar denne elev nivå fyra där hypoteser och faktabearbetning 
leder till lösningar. Vidare har enstaka elever angett att de kan när kunskapen sitter för livet. 
Detta innebär att de har en kritisk och teoretisk insikt för de dagliga handlingarna och kan se 
dessa i ett vidare perspektiv.  
 
I och med detta kan ses att elevernas texter visar på reflektion i olika grad och på olika sätt i 
sina loggböcker. Utifrån Alexanderssons (1994) och Deweys (1985) syn på nivåer och faser 
av reflektion går att se att en stor del av eleverna i loggböckerna uttrycker tankar kring det 
dagliga tänkandet och de har inte den begreppsuppfattning och tillgång till språk för att se 
lärandet i ett vidare perspektiv.  
 
Vad som ytterligare uppmärksammades i analysförfarandet var att enstaka elever hade 
förmåga att beskriva behovet av reflektionen. De angav att det under arbetes gång var bra att 
lämna det de höll på med för stunden och göra något annat; ”jag tycker det känns som man 
behöver ta en paus ibland när man skriver pjäsen, för att handlingen ska bli bra”. Samt att; 
”idag har jag fått en erfarenhet att om man inte bara gör samma sak hela tiden, t ex att vi 
gjorde planscher istället för att skriva på pjäsen, så kan det bli bättre stämning”. Dessa elever 
har således reflekterat över att de behöver reflektera. Även om de inte i reflektionens 
bemärkelse skriver det. Vilket enligt Alexandersson (1994) eventuellt skulle kunna tangera 
den fjärde nivån av reflektion där eleven reflekterar över sitt eget medvetande och 
uppmärksammar helheter och samband framför delar och enstaka händelser. Ytterligare 
uppmärksammades en elevs förmåga att uttrycka sig i bildspråk för att beskriva vad denne 
lärt, enligt Sandström-Madsén (1996) kan även bildskapande fylla loggbokens funktion. 
 
  

5. Diskussion 
 
 
Den första delen i diskussionen behandlar studiens tillförlitlighet. Vidare diskuteras resultatet, 
pedagogisk tillämpning och förslag på fortsatt forskning. 
 
 

5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Den litteraturstudie som genomförts avseende metodbeskrivning och bakgrundsbeskrivning 
ligger till grund för att säkerställa såväl reliabilitet som validitet. Genom den har en djupare 
förståelse för begrepp, teorier och metoder nåtts. I och med att studien är gjord i ett kvalitativt 
perspektiv med en hermeneutisk ansats finns möjligheter att forskarens egna erfarenheter och 
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kunskaper bidragit till den tolkning som gjorts. Valet av förhållningssätt innebär således att en 
total objektivitet inte kan garanteras. Då studien bygger på att se hur eleverna uttrycker sina 
tankar i texten utifrån frågor i loggböcker, kan ses att validiteten är godtagbar då det i 
analysförfarandet fanns tillgång till acceptabel data. Validiteten kan uppfattas som god då 
elevernas texter kunde analyseras utifrån olika nivåer av reflektion. Studien har således mätt 
det den haft för avsikt att mäta (Svenning, 2003).  
 
Likställt med hermeneutiken är även textanalysen en form av analysförfarande vilken inte 
ställer sig bortanför forskarens tidigare erfarenheter, kunskap och sammanhang. Denna studie 
utgår från textanalys vilket innebär att det finns möjlighet att författaren bakom texten, i det 
här fallet eleven, inte känner sig motiverad att skriva (Liljestrand, 1993). Detta kan påverka 
reliabiliteten. Ytterligare faktorer som kan påverka reliabiliteten negativt är den undersökta 
populationens urval. Om undersökningen gjorts med andra elever vilka aldrig tidigare skrivit 
loggbok hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. 
 

5.2 Metodkritik 
 
I en kvalitativ studie finns risker som skribenten bör ha i åtanke vid analysförfarandet. 
Svenning (2003) tar upp kronvittnessyndromet, där forskarens analys kommer i skymundan 
och den intervjuades redogörelse blir den viktiga och får stå för sanningen. I och med att 
studien är gjord i en hermeneutisk ansats är den utförd i ett tolkningsperspektiv. Vilket 
innebär att total objektivitet inte kan garanteras. Dock anses att analysen utgår från de teorier 
och frågeställningar som ligger till grund för studien. Vilket torde innebära att 
kronvittnessyndromet har undvikits. Det kan även uppstå validitetsproblem genom att fel 
grupper har valts ut i studien, detta uppmärksammas i sämsta fall först i analysen (ibid.). Det 
fel som eventuellt är aktuellt i denna studie är att gruppen vilken har undersökts är sedan 
tidigare vana loggboksskrivare vilket i sammanhanget skulle kunna innebära att dessa elever 
inte motsvarar en representativ grupp.  
 
Då vi i denna studie har uppmanat eleverna att skriva loggböcker, vilka utgår från de 
frågeställningar som har varit av intresse att undersöka, kan det finnas vissa konsekvenser för 
analys och resultat vi kan urskilja. Elevernas tid, motivation och villighet att skriva 
loggböcker samt hur mycket information vi själva hinner med att bearbeta kan vara några 
konsekvenser att uppmärksamma och ta hänsyn till (Patel & Davidsson, 1991). Eleverna har 
under studien utnyttjat den tid som avsattes till loggboksskrivandet för att skriva. Om eleverna 
är motiverade finns större möjligheter att de delger sanningsenliga svar. Hur noggranna och 
utförliga anvisningar eleverna ges kan få konsekvenser för loggböckernas innehåll (ibid.). Det 
har inte upplevts att elevernas texter är färgade av att dessa senare skulle komma att 
analyseras. Eleverna har upplevts att till del vara motiverade, dock antas det att feedback och 
dialog ytterligare kunnat höja motivationen vilket då i sin tur torde leda till att loggboken 
skulle kunnat bidra till reflektion i större grad. I användandet av feedback och dialog skulle 
relevanta frågor kunnat ställas och diskussioner utifrån elevernas behov kunnat föras. Om 
läraren ställer generativa frågor tillbaka till eleven kan den ges möjlighet att utveckla sina 
tankar. Med generativa frågor menas exempelvis; kan du utveckla dina tankar, finns det något 
annat sätt att se på… och hur kan du gå vidare? Den tid det har tagit i anspråk att renskriva 
elevernas texter har inte varit betungande. Eftersom vi i vår studie närmare ville analysera hur 
loggbok bidrar till elevers reflektion har få anvisningar gällande frågeställningarna delgetts. 
Ges eleverna för tydliga anvisningar ”riskerar vi att vi för över vårt eget perspektiv” menar 
Patel & Davidsson, (1991:68).  
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Ytterligare konsekvenser som kan uppkomma är representativiteten, det vill säga, om det 
under veckan hänt något som påverkat eleverna, avvikande händelser eller att 
förutsättningarna i klassrummet inte varit tillfredsställande (ibid.). För att undvika detta har 
frågorna i loggböckerna ställts utifrån de sammanhang eleverna befinner sig i, innehåll i 
lektioner och klimatet i gruppen. Eleverna har i studien varit styrda av de frågor som ställts, 
frågorna är ställda i en låg grad av struktur (Bjørndal, 2005). Detta har medfört en frihet för 
eleverna att svara på frågorna utifrån eget tänkande och erfarenhet. En låg grad av 
strukturering har i denna studie medgett att elevernas texter i loggböckerna kunnat analyseras, 
dock har det medfört ett mer tidskrävande och svårare analysförfarande. Om en hög grad av 
strukturering valts hade möjligtvis resultatet blivit annorlunda då denna form kan bidra till att 
frihet i svaren försvinner (ibid.). Detta hade även kunnat påverka elevernas motivation om 
samma frågor hade ställts vid alla tillfällen i genomförandet (Patel och Davidsson, 1991). Då 
dessa elever är vana loggboksskrivare och vanligtvis skriver loggbok cirka två gånger i 
veckan torde även detta ha påverkat resultatet i en positiv riktning. Då de är vana att sätta ord 
på sina tankar utifrån lärandesituationer. Enligt Renberg (2004) är loggbok ett verktyg för att 
öva förmågan att uttrycka komplicerade tankar vilket bidrar till att utveckla ett reflekterande 
förhållningssätt. I en grupp med elever där de vanligtvis inte skriver loggböcker hade det 
insamlade materialet troligtvis inte givit samma resultat. Detta påvisas även i Åström och 
Thigers rapport (2004) där elever som inte är vana att skriva loggbok saknar förmåga att 
uttrycka sina tankar i skrift. 
 

5.3 Resultatdiskussion 
 
Studien initierades med att en analys ville genomföras hur loggbok bidrar till elevers 
reflektioner. Reflektion är ett stort begrepp som flera filosofer och vetenskapsmän har olika 
och liknande teorier om. I styrdokumenten beskrivs reflektionens betydelse för lärande och 
utveckling. I resultatet framkommer elevers reflektion genom deras texter i loggböckerna 
utifrån teorierna avseende reflektion i olika grad och i olika nivåer. Vidare framkommer att 
eleverna uttrycker sina tankar på olika sätt med variationer i perspektiv utifrån de teman som 
analyserats närmare, det vill säga interaktion, stoff och en känsla för lärande. 
Funderingar som väckts är att resultatet är utmärkande i den bemärkelsen att eleverna har 
svårigheter i att använda loggboken som ett uttrycksmedel för att beskriva hur de lär sig och 
när de lär sig utifrån temat en känsla för lärande. En större del av eleverna befinner sig i nivå 
ett utifrån vad Alexandersson (1994) anger i nivåer av reflektion. Elevernas tidigare 
erfarenheter, möjlighet att uttrycka sig i skrift samt elevers språkförutsättningar torde vara 
några av de variabler som saknas när eleverna skriver om sitt lärande. Enligt Vygotskij (1999) 
är språk en förutsättning för tänkande, vidare påvisar han att tidigare erfarenheter är en 
förutsättning för att utveckla tankar och reflektioner. Eleverna är ställda inför en situation där 
deras tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna beskriva och sätta ord på sitt 
lärande. Dewey (1985) hänvisar till att erfarenheter är en stor del i den reflektiva handlingen. 
För att kunna utveckla begreppsuppfattning och problemlösning krävs ett språk 
(Alexandersson, 1994). För att eleverna ska kunna komma vidare i sitt skrivande i 
loggböckerna och för att loggboken ska bidra till reflektion torde dialog vara ett viktigt 
verktyg. Genom dialog torde eleverna inte bara kunna erövra det viktiga språket utan även 
erfarenheterna för att i loggböckerna kunna uttrycka sig avseende lärande. Läraren skulle här 
kunna utmana eleverna vid skrivtillfällena genom att samtala med dem före, under och efter 
skrivtillfällena för att loggboken ska kunna bidra till elevers reflektion. 
 

 26



Vad som är intressant att se är att en större del av eleverna kan uttrycka mer komplexa texter 
utifrån temat interaktion. Eleverna har erfarenheter och tillgång till språk för att utrycka sig 
och detta bidrar till att de i jämförelse med att uttrycka ord för lärande äger ett språk och 
erfarenheter för att uttrycka tankar om interaktion. Eleverna anger att de lär sig bäst genom att 
samarbeta; ”jag lär mig genom att arbeta med andra, och jag lär mig när jag sitter och bollar 
tankar med andra”. En anledning till att eleverna har förmåga att skriva om detta skulle kunna 
vara att eleverna är vana att arbeta tillsammans och att lära av varandra. Vilket således 
innebär att eleverna innehar erfarenheter och ett språk för att kunna uttrycka detta. Dessa 
elever befinner sig i tredje nivån av reflektion utifrån Alexanderssons (1994) teori om 
reflektion. Utifrån temat interaktion skulle feedback och dialog kunnat hjälpa fler eller alla 
elever att skriva om samarbetets betydelse på ett djupare plan. En fråga som skulle kunna 
ställas i detta avseende är; vad har du lärt dig av dina kompisar idag? Eller motsatsen; vad 
har du lärt dina kompisar idag? Alexandersson (1994) anger risken i att reflektionen stannar 
vid att just vara en reflektion och att reflektionen inte leder till handling. Dessa generativa 
frågor kan då vara ett sätt att föra elevernas reflektion till handling. Enligt de teorier som 
belysts utifrån den litteraturstudie som ligger till grund för bakgrunden går tankarna isär vad 
gäller reflektion och handling. Schön (1998), Molander (1996), och Bjurwill (1998) har olika 
tankar om och hur reflektion och handling kan ske samtidigt. Eleverna har i loggböckerna 
reflekterat med skriftspråket. Utifrån den tolkning av texterna i elevernas loggböcker som 
gjorts i denna studie anses reflektion och handling ske i en process. Dock är inte processen 
synlig i den bemärkelsen. Utifrån tolkningen att reflektion sker i en process kan ses att 
eleverna reflekterar i olika grad, men att reflektionen sällan leder till handling, ny tanke och 
ny handling. 
 
Utifrån resultatet har tankar väckts kring elevernas texter angående en känsla för lärande, där 
en liten del av eleverna befinner sig i nivå tre (Alexandersson, 1994 och Dewey, 1985). Dessa 
uttrycker att lärande ska vara lustfyllt och roligt. Intressant att se är att loggboken bidrar till att 
dessa elever uttrycker sig om sina egna behov och önskningar av ett lustfyllt lärande. ”Jag 
behöver ha kul, för det är då man lär sig som bäst” och ”jag lär mig bäst när jag gör någonting 
kreativt och inte bara skriva” är två av tankarna eleverna delger. Här kan ses att elevens 
genuina intresse är av betydelse. Dessa elever uttrycker således behovet av ett lustfyllt lärande 
i loggboken och loggboken bidrar således till reflektion genom att eleverna problemdefinierar 
lärandet och ser vad de behöver för att lösa svårigheter. Detta lyfter också Dewey (1985) fram 
som viktiga parametrar för reflektion.  
 
Utifrån likheterna i elevernas texter avseende stoffet där större delen ibland har svårt att se 
nyttan med stoffet och torde vara av vikt att läraren inte förmedlar faktakunskaper som leder 
till att eleverna nyttjar andrahandskunskaper, utan istället lär sig att ställa egna hypoteser och 
undersöka själva vilket vi i enighet med Vygotskij (1999) anser vara betydelsefullt. Detta 
styrks även i styrdokumenten genom att varje elev ”lär sig utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra” samt ”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och 
använda sina kunskaper för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera 
över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Lpo 94, 
2006:9). Anledningen till att en liten del av eleverna skriver om stoff i det perspektiv de gör, 
där de håller sig fast vid det fakta som ska läras, skulle kunna vara att kunskapssynen 
traditionellt sätt är en uppräkning av faktakunskaper. Att den kunskap dessa elever anses vara 
av vikt är kunskaper som på ett eller annat sätt måste bevisas. Dessa elever befinner sig i 
reflektionsnivå ett (Alexandersson, 1994 och Dewey, 1985). I resultatet framkom att en liten 
del av eleverna behöver bevisa att de kan genom att visa på prov och svara på frågor. Om 
eleven enbart lär sig faktakunskaper är det möjligt att eleven skriver om lärandet som 
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motsvarar ett bevis på något, detta tolkas som en summativ syn på lärande. Synen på kunskap 
och vad det innebär att kunna, är en fråga som fortfarande till del är obesvarad. Det kan 
handla om vilken värdegrund, människosyn och kunskapssyn sammanhanget, det vill säga 
läraren, eleven och kulturen på skolan medger. Detta bör innebära att för eleverna ska kunna 
ha möjlighet att erövra ett språk för lärande är det av vikt att kunskapssynen är tydliggjord. 
Samt att diskussioner kring hur kunskapsutveckling och vad viktig kunskap är idag och i 
framtiden sker. Hur eleven är van att bli bedömd och hur de bedömningssituationer eleverna 
möter torde även de spela in i hur eleverna ser på kunskap. För att ge eleverna förutsättningar 
i att kunna uttrycka sig i loggböckerna utifrån stoff i ett djupare perspektiv, med utgångspunkt 
i de reflektionsteorier Alexandersson (1994) och Dewey (1985) anger, skulle en formativ 
bedömning istället för summativ bedömning kunna vara att föredra. Björklund-Boistrup 
(2006) anger att reflektion är en viktig del i den formativa bedömningen då denna innefattar 
elevens hela lärprocess och inte bara det slutliga resultatet i form av prov eller liknande. Detta 
torde således innebära att om kulturen på skolan medger en formativ syn på kunskap och 
bedömning skulle eleverna som skriver om stoffet utifrån att det är kunskaper i form av fakta 
som måste bevisas kunna uttrycka en djupare nivå av reflektion. Synen på kunskap, lärande 
och bedömningssituationen ses då som avgörande för att loggboken ska bidra till reflektion. 
 
Sammanfattningsvis är det som uppmärksammats i denna studie att loggböcker bidrar till 
reflektion. För att loggboken för eleven ska bidra till en djupare nivå av reflektion är yttre 
förutsättningar såsom feedback och dialog, synen på kunskap, språk och erfarenheter viktiga 
variabler. Loggboken bidrar till djupare reflektion först när dessa förutsättningar är 
införlivade.  
 
En låg grad av reflektion skulle kunna bero på att elever inte har tillräckliga erfarenheter för 
att gå djupare in i reflektioner. De uttrycker i ord utifrån erfarenheter och värderingar av 
handlingar. Eleverna svarar mot redan förutbestämda mål och sätter ord på sina erfarenheter. 
För större delen av eleverna bidrar loggboken till reflektion, dock sker det inte någon djupare 
nivå av reflektion utifrån vad Alexandersson (1994) och Dewey (1985) beskriver. En liten del 
elever har utifrån Alexanderssons och Deweys reflektionsteorier förmåga att reflektera i ett 
något djupare perspektiv. De utvecklar den teoretiska grund som behövs för att kunna förhålla 
sig kritisk till sina egna antaganden och kan omvärdera tidigare hypoteser samt förmåga att 
anta problemsituationen, utmana den och söka efter idéer för att lösa problemet. För de elever 
loggboken bidrar till reflektion ses att till skillnad mot de elevers texter vilka tolkats in i en 
högre nivå av reflektion innehar språk, erfarenheter och förutsättningar för att utrycka sina 
tankar på ett reflektivt sätt i loggboken. Vilket således medger att loggboken för dessa elever 
bidrar till reflektion. Förutsättningarna läraren ger anses här ha betydelse. Läraren har ett stort 
ansvar i att utmana elevernas tänkande. Med det menas att läraren måste skapa förutsättningar 
för att loggboken ska bidra till elevers reflektion. Det som framkommit i denna studie är att 
avsaknandet av dialog och feedback varit av betydelse. Lärarens förhållningssätt till reflektion 
torde avspegla sig i elevernas i elevernas texter. En möjlighet kan vara att även läraren skriver 
i en loggbok samtidigt som eleverna, genom detta visar läraren för eleverna att reflektion är 
viktigt. Verksamheten har även den ett ansvar i att reflektion blir ett allmänt vedertaget 
begrepp i skolan. Det kan vara svårt att arbeta reflekterande för en enskild lärare då studier 
visar att utrymme för gemensam reflektion ofta varierar och det är upp till de enskilda 
lärarlagen att skapa förutsättningar för reflektion. Detta är även en organisatorisk fråga, lärare 
bör ges möjlighet och stöd från ledning för att kunna utvecklas i och arbeta med 
reflektionsbegreppet (Skolverket, 2004). För att ge eleverna möjlighet att gå vidare i 
skrivandet i loggboken och för att skrivandet ska bli en reflektion och att reflektionen skall 
leda till handling behöver eleverna hjälp att fördjupa och fokusera på tanken. I och med att det 
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i såväl styrdokument som kursplaner är ett tungt vägande begrepp kan en ingång till reflektion 
vara som Vygotskij (1999) beskriver att använda språket för att tala med oss själva.  
 

5.4 Pedagogisk tillämpning  
 
I vår framtida profession ser vi loggboken som ett av de reflektionsverktyg vilket vi kommer 
att använda. Det som är av vikt för oss är att eleven känner sig trygg i att användandet av 
loggboken och att eleven känner att innehållet behandlas av läraren i det syfte som är tänkt. 
Syftet med loggboken måste vara tydligt hos såväl elever som lärare för att det inte bara ska 
bli producerande av text och innehåll. Vi ser loggboken som ett verktyg att få syn på och 
fånga upp tysta elever, elever i skriv- och språksvårigheter samt elever i sociala problem. I 
studien har uppmärksammats elevers olika möjlighet att uttrycka sig, vilket har synliggjort en 
del av svårigheterna eleverna kan befinna sig i. Därmed medger loggboken upptäckter som 
annars eventuellt varit svåra att få syn på för såväl lärare som elever. För elever som inte har 
ett utvecklat skriftspråk kan det talade språket enligt Sandström-Madsén (1996) bli en bro 
mellan tal- och skriftspråk. Elever i skrivsvårigheter eller elever med andra 
språkförutsättningar kan ha svårt att komma till sin rätt utifrån ett reflekterande perspektiv i 
loggboken eftersom språk är en förutsättning för reflektion (Alexandersson, 1994). 
Loggboken skulle även kunna användas för att eleverna ska ha möjlighet att se och hjälpa 
varandra med svårigheter och problemlösningar. 
 
För oss är reflektionsbegreppet av överordnad betydelse i loggboksanvändandet. Vi tror även 
att det finns fördelar med att reflektera i andra sammanhang än i loggboken. Elever kan 
reflektera tillsammans med varandra i dialog då vi under vår utbildning har stött på elever, 
studenter och lärare som inte är bekväma i att skriva utan hellre använder dialogen som en 
reflektionsform. Reflektionen kan även bearbetas och användas i andra uttrycksformer som 
bild, dans, drama och musik för att möta alla enskilda individers behov. Detta medger 
eleverna att bearbeta och reflektera i flera olika perspektiv. Även miljön ses som viktig, här 
kan med fördel ljus tändas och en lugn bakgrundsmusik kan stimulera eleverna och 
loggboksskrivandet kan bli en harmonisk och lugn stund på dagen. Detta kan ses som 
främjande för elevernas harmoniska utveckling då de ges en varierad struktur av innehåll och 
arbetsformer (Lpo 94, 2006). 
 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
I läsning av elevernas loggböcker ger de ofta uttryck att det kan, känner att det kan, och vet 
att de kan, när de svara på frågor utifrån om, hur och när det har lärt. I kontakten med 
elevernas användning av ordet och begreppet kan, har vi många gånger funderat på vad det 
betyder för eleverna, varför det i fortsatt forskning skulle vara av intresse att studera vad 
elever menar när de uttrycker att de kan, hur de kan, och hur vet de att de kan. Detta är en av 
de frågor vi hade önskat få djupare förståelse för genom denna studie. I ett fortsatt arbete med 
fokus på elevernas reflektion utifrån ett kan-perspektiv skulle detta tydligare kunna 
synliggöras. En annan intresseväckande forskning skulle vara att se om det finns någon 
skillnad i elevers reflektion utifrån genusperspektiv. Reflekterar flickor respektive pojkar 
olika? Och om fallet är, vad reflekterar de över, hur reflekterar de och varför är det skillnader?  
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 Bilagor      Bilaga 1 

 
Mål 
 
Eleven skall efter avslutat lektionsserie ha förståelse för och 
kunskaper om: 
 

• Vardagsekonomi (fördjupning) 
 
• Budget 

 
• Kassabok 

 
• Källkritik 

                                 
                                                                     

Eleven skall i samband med lektionsserien ha utvecklat 
förmågor i: 
 

• Att använda tal och skrift för att tänka, reflektera och lära både enskilt 
och tillsammans med andra. 

 
• Att utnyttja olika möjligheter för att inhämta information. 

 
• Att kritiskt granska källor. 

 
• Att uttrycka kunskap och erfarenhet i olika uttrycksformer. 

 
• Att utveckla förmåga i att själv bedöma sina resultat. 
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Första loggboken      Bilaga 2 
1. Idag har jag bidragit med: 
2. Hur känns uppgiften? 
3. Titta på målen och skriv hur du tycker att 

du arbetat med dem: 
4. Samarbete: 
 

Andra loggboken 
1. Är du nöjd med din insats idag – 

motivera? 
2. Vad har du lärt dig idag? 
3. Hur vet du att du har lärt dig något? 
4. När lär du dig? 
 

Tredje loggboken 
1. Vad är kunskap för dig? 
2. Hur tror du att kunskapen blir kunskap? 
3. Vad behöver du för att få kunskap? 
4. Hur känns det att du har lärt dig något? 
 

Fjärde loggboken 
1. Är du nöjd med din insats i dag? Motivera 
2. Vad har du lärt dig idag? 
3. Hur vet du att du har lärt dig idag? 
4. Vad behöver du för att lära dig mer? 
 

Femte loggboken 
1. Vad har du gjort idag? 
2. Vilka erfarenheter har du gjort idag? 
3. Vad har du lärt dig av dessa erfarenheter? 

 
Sjätte loggboken 

1. Titta på målen och utvärdera hur du har 
uppnått målen? 

2. Vad har du lärt dig i det här projektet? 
3. Hur vet du att du har lärt dig det? 
4. Hur har du tänkt när du har lärt dig? 
5. Vet du varför du har lärt dig det? 
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Tabell för analys av loggböcker    Bilaga 3 
 
Elev Interaktion Stoff Känsla för lärande 
1.  Behöver vänner för att lära. 

Lyfter samarbetets betydelse. 
Stoffet 
sekundärt, ser 
ytterligare 
lärande.  

Lär på olika sätt hela tiden. 
”jag kan något som jag inte 
visste förut”. En vilja behövs, 
roligt.  
Fokuserat för att lära.  
Svårt att sätta ord på lärande. 

2.  Lyfter samarbetets betydelse. 
När någon berättar saker för mig. 
Någon att lära av. 

Ser att hon kan 
lära sig stoffet 
genom olika 
alternativa 
arbetssätt, ser 
ytterligare 
lärande. 

Lär genom egna erfarenheter. 
Lär sig på olika sätt hela tiden. 
Svårt att sätta ord på lärande. 

3.  Lär genom samarbete. ”det är 
lättare att förstå saker när man 
jobbar tillsammans” 
Någon att lära av. 
”jag hjälpte en kompis att förstå 
frågorna i loggen och det gjorde 
så att jag förstod frågorna bättre 
själv – man lär sig av att hjälpa 
andra” 

Stoffet är 
sekundärt ser 
ytterligare 
lärande. Egna 
tankar och 
hypoteser. 

Bevisa kunskapen genom 
frågor. Lär genom andra och 
på olika sätt. 

4.  
 

Lyfter samarbetets betydelse.  Kan få kunskap överallt. Lär 
genom andra. 

5.  Lyfter samarbetets betydelse Stoffet är av 
sekundär 
betydelse. 

Bevisa kunskap genom frågor, 
prov och liknande. Lär saker 
hela tiden. Det ska vara roligt. 
En känsla av att man kan. 

6.  Lyfter samarbetets betydelse. 
Samarbetet blir bättre om man 
lyssnar på varandra och alla är 
delaktiga. Lär genom andra. 

Stoffet av 
sekundär 
betydelse. Ser 
vinsten med att 
lära av andra som 
ett lärande.  

”vet att jag kan” lär genom 
andra. ”sånt man kan”. När det 
inte sitter för stunden utan för 
livet. Inspirerande, roligt och 
lärorikt.  
”Jag bara vet att jag kan” 
Lär genom att lyssna på andra. 

7.  Lyfter inte samarbetets betydelse 
i någon vidare bemärkelse. 
Skriver dock att han hjälpt andra. 
Lär genom andra. 

Fokuserar på 
stoffet. 

”om man gör fel så lär man sig 
eller om någon berättar. 
”att man kan”. Bevisa 
kunskapen genom att berätta 
för någon. Vilja behövs. 

8.  Lyfter inte interaktionens 
betydelse. Skriver att samarbetet 
inte fungerar så bra. 

Fokus på stoffet. ”Saker man kan” 

9.  Lyfter interaktionens betydelse, 
kan lära genom andra personer 
och lärare. Roligt att jobba i 
grupp. 

Stoffet har inte 
överordnad 
betydelse, men 
har ändå stor roll.

”saker man kan” och kan visa. 
Det är roligt att lära sig. Lär 
sig genom att vara taggad. 
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10.  Nämner inget om samarbete Kan se nyttan av 
stoffet i ett vidare 
perspektiv. 

Lär genom engagemang och 
intresse. ”saker man kan” 
”känner att jag kan”.  
Lyfter betydelsen av att vara 
engagerad. 

11.  Samarbete ses som ”en 
kunskap”. Lär genom interaktion. 
”det går lättare att planera om 
man gör det tillsammans”. 

Stoffet av 
sekundär 
betydelse. Ser 
nyttan av stoffet i 
ett vidare 
perspektiv. 

”Det går lättare att lära om 
man är koncentrerad”. 
”Det känns att man kan” 
Lärt genom koncentration och 
att lyssna. 
Bevisa kunskapen genom att 
berätta för någon. 

12.  Nämner inget om samarbete Fokus på stoff, 
men kan ändå se 
i ett något vidare 
perspektiv.  

Lär i skolan. Ser produkten, 
det summativa utifrån stoffet. 

13.  Lär bäst i diskussionen. 
Dialogen är viktig. 

Stoffet av 
sekundär 
betydelse. Ser på 
stoffet i ett 
betydligt vidare 
perspektiv. 

Vet att jag kan genom 
diskussion. ”när man kan 
något” ”jag bara vet att jag 
kan”. Lär genom att diskutera, 
vara tyst och vilja. 

14.  Arbetar aktivt för att få alla i 
gruppen delaktiga, och ser 
vinsten med samarbete.  

Inte fokuserad på 
stoffet, kan se 
stoffet i ett vidare 
perspektiv. 
Insikt om stoffet 
- framtiden. 

Kreativitet viktigt. ”det känns 
att jag kan”. Lyfter 
koncentrationen som viktig. 
Bevisa genom frågor att man 
kan.  

15.  Nämner inget om interaktion. Inte fokus på 
stoffet, kan se 
stoffet i ett vidare 
perspektiv. 

”man märker att man kan i 
tanken” vilja har betydelse. 
Lär lite då och då. 

16.  Behöver bra samarbete för att 
lära. Någon eller något att lära 
av.  

Fokus på stoffet.  Bevisa genom frågor att man 
kan. 
”sånt man känner att man kan” 
och när det sitter för livet.  

17.  Gruppsammansättningen är 
viktig för att kunna lära. Behöver 
någon något att lära av. Kan även 
lära själv. 
Lärt genom att lyssna på andra. 

Fokuserat på 
stoffet, kan se 
begreppen i ett 
något vidare 
perspektiv. 

”Jag känner att jag kan” 
Bevisa genom frågor att man 
kan. Intresse.  

18.  Viktigt vem man jobbar med. Något fokuserat 
på stoffet. Inget 
vidare 
perspektiv. 

Lärt genom lyssnat och 
forskat. Lustfyllt.  
Lär genom träning som leder 
till förståelse. 

19.  Nämner inget Något fokus på 
stoffet, i något 
vidare 
perspektiv. 

Behöver fakta för att kunna. 
Vill lära. 
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20.  Behöver någon/något för att lära. 
Lyfter nyttan med gruppen och 
att hjälpa andra. 

Lär stoffet med 
hjälp av olika 
uppgifter. Inte 
fokus på stoffet, 
ser det i ett 
vidare 
perspektiv.  

”När man kan då sitter det kvar 
i huvet. Det känns bra och 
lättsamt i kroppen när man 
lär”. Tänker positivt, 
framåtriktat och kreativt när 
jag lär. Man lär hela tiden, allt 
är kunskap. Omvärderar 
tidigare hypoteser. 
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