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1. Inledning 

I dag är det viktigt att kunna uttrycka sin egen åsikt och skapa sin egen uppfattning i en 

mängd olika sammanhang. För att kunna göra detta krävs tolkning och granskning av dels 

omgivningen och dels av samtal i olika sammanhang men framförallt av texter av olika slag. 

Texterna har ofta olika budskap och förekommer i allt från reklam, tidningar, men även i våra 

datorer och mobiltelefoner. Läsning förekommer även på fritiden, om det så är skönlitteratur, 

faktaskildringar eller olika biografier. Vi läser för att roa oss och inte för kunskapsutveckling i 

första hand.  

Skolans läsning ger en kontrast till den informella fritidsläsningen. Här läser vi i syfte att 

inhämta kunskaper genom olika strukturer och metoder, formell inlärning. Skillnaden mellan 

formell och informell inlärning kan kort beskrivas med att formell inlärning är medvetet och 

informell inlärning är omedveten. Ett exempel kan ges med hjälp av Roger Säljös (2000) 

resonemang om att undervisning som föregår lärande är en konstruktion vi i samhället har 

skapat. Istället visar han på att även andra praktiker kan lära oss mycket, framförallt de som 

ingår i vår vardag. Vidare påpekar han att människan lärde sig redan långt innan olika 

undervisningssystem fanns (Säljö, 2000, s. 13). Vi kan därmed se att människan inte hämtar 

kunskap enbart i formellt ordnade undervisningssituationer, vi lär oss även under informella 

situationer för att vi behöver kunskapen i fråga.  

Det är här loggboken och läsloggen kommer in i undervisningen. Loggboken och läsloggen är 

verktyg för att öka den informella läsningen och som vi kommer se den estetiska läsningen av 

texter. Loggbok har inte förknippats med undervisningen utan har ett annat ursprung vilket vi 

återkommer till längre ned. Läsloggen har blivit mer uppmärksammad de senaste åren genom 

framförallt Gunilla Molloy och hennes litteratur kring sina undervisningsmetoder och verktyg. 

Hur dessa begrepp, verktyg och metoder definieras och knyts till skolverksamheten 

återkommer vi till längre ned i arbetet.  

Vad detta arbete avser att behandla är det specifika verktyget kallat läslogg. Anledningen till 

att ämnesvalet loggbok och läslogg kan ses som intressant kan beskrivas med följande citat 

från Judith Langer (2005):  

”Through literature, students learn to explore possibilities and consider options 

for themselves and humankind. They come to find themselves, imagine others, 

value difference, and search for justice. They gain connectedness and seek 
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vision. They become the literate thinkers we need to shape the decisions of 

tomorrow.” (Langer, 2005, s. 1) 

Langer visar härmed att litteratur har en stor del i vår utveckling som tänkande människor och 

därmed många möjligheter och stort ansvar med litteraturundervisning i skolan. Därför 

kommer det här arbetet att fördjupa sig i loggböcker och specifikt läsloggen som den möjliga 

undervisningsverktyg som kan bidra till individeras demokratiska och intellektuella 

utveckling. 
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2. Syfte 

I nu gällande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står 

det att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”(Lgr11 s. 

7). Och i kursplanen för ämnet svenska står att läsa att eleven genom olika texter ska ges 

möjlighet till att utveckla en förmåga att formulera egna tankar och åsikter, samt att ”I mötet 

med olika typer av texter, (…) ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden”(Lgr11 s. 222). Mot bakgrunden av detta är syftet med 

arbetet att undersöka forskning kring hur loggbok och läslogg kopplas till och används i 

litteraturundervisningen i skolan. 

2.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet använder jag mig av följande frågeställningar: 

 Hur definieras loggbok respektive läslogg? Och vad skiljer dessa åt? 

 Vilka forskningsteorier stödjer sig loggbok och läslogg på? 

 Hur används loggbok respektive läslogg i skolan? 

 Vad finns det för fördelar och begränsningar med loggbok respektive läslogg? 

2.2 Disposition  

Genomförande utgör det tredje kapitlet i arbetet. Här beskrivs hur arbetet har tagit form. 

Sedan följer ett kortare avsnitt med Grunder: Mikhail Bakhtin och Lev S Vygotskij om 

teoretikerna och deras roll och koppling i arbetet. I Loggbok respektive läslogg fortsätter 

arbetet med att definiera begreppen loggbok och läslogg. De följande kapitlen Loggbok i 

undervisningen och Läslogg i undervisningen utgör huvuddelen av arbetet där kapitlet om 

läslogg är den största. Läslogg och samtal utgör det sista teoretiska kapitlet och redogör i 

kortare drag hur litteratursamtal och läsloggen ofta hänger samman. Avslutningsvis kommer 

kapitlet Diskussion där jag för fram mina tankar och reflektioner utifrån vad som framkommit 

i arbetet. 
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3. Genomförande 

Arbetet är forskningskonsumerande vilket innebär att andras studier och litteraturen står i 

fokus. Litteraturen som används i arbetet är av olika slag, det är forskningsteorier i form av 

artiklar, avhandlingslitteratur, metodlitteratur och kurslitteratur från tidigare studier. Även 

nätbaserade artiklar förekommer, dock i mindre utsträckning då de kan vara tvivelaktiga. 

Sonja Kihlström (2007) skriver att exempel på vad som kan göra dessa nätartiklar tvivelaktiga 

är att det ofta kan saknas en namngiven författare eller att de uttrycker allmänna åsikter 

(Kihlström 2007, s. 17). Utifrån Alan Bryman (2011) är Internetkällor tvivelaktiga och kräver 

försiktighet enligt flera kriterier. De främsta kriterierna är att vem som helst kan skriva på 

nätet i en mängd ämnesområden utan att ha auktoritet på området och att det som skrivs 

ständigt kan förändras och därmed kan vara svårt att kontrollera eller gå tillbaka till. En annan 

viktig punkt är att skribent på nätet kan vara partisk och vinkla sitt material för olika syften 

(Bryman, 2011, s. 500). Dessa punkter innebär att källorna skall användas med försiktighet 

och kritisk granskning. 

Bryman (2011) skriver att det allt fler tidningar väljer att lägga ut artiklar i fulltext i olika 

databaser som gör dem sökbara via nätet.  (Bryman, 2011, s. 113). Artiklarna har dock olika 

vetenskaplig tyngd beroende på vilken databas som används. En del kan lägga ut 

tidningsartiklar vilka inte är vetenskapliga. Detta kan bero på att det är ett aktuellt ämne var 

forskning ännu inte hunnit rapporteras och därmed inte finns som vetenskapligt godtagbara 

referenser (Bryman, 2011, s. 115). Artiklarna med forskningsteorier i det här arbetet har 

hittats via databaserna ERIC och Academic Search Premier. Här har sökfilter används för att 

hitta artiklar med dels relevanta ämnen men även att dessa är vetenskapligt granskade, så 

kallat ”Peer reviewed”. Det innebär att en annan forskare med kunskap om ämnet har granskat 

textens innehåll. Den andra litteraturen har hittats dels genom sökningar i bibliotekskatalog, 

dels genom referenslistor i annan litteratur och dels litteratur från tidigare utbildning. 

Internetkällorna har använts till definition av begrepp och då använt mig av Svenska 

Akademins Ordlista och Svenska Akademins Ordbok på nätet. Men även en sökning i Google 

används för att visa vad som kan förknippas med begreppet läslogg.  

3.1 Avgränsningar 

I kapitlet om användningen av loggbok har jag valt att begränsa mig till Gunilla Molloys 

(2008) och Marte Engdal Halses (1993) beskrivningar. Jag är medveten om att fler sorters 

loggböcker förekommer men har valt dessa då de berör undervisningssammanhang vilket inte 
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andra loggböcker gör. Molloys och Engdal Halses uppfattningar kring nyttjandet av 

loggböcker i litteraturundervisningssammanhang är relativt lika men skiljer sig även på några 

punkter som vi ska se längre ned. Vad gäller läsloggen är indelningen inte lika begränsad. 

Även här är Molloy med men artiklar från Anthony Carlisle (2000) och Beth Hurst (2005) har 

mer tyngd i kapitlet. I kapitlet om läslogg och litteratursamtal står avhandlingen av Mikael 

Tengberg (2011) i fokus. I övrigt har tidsbegränsningen av texterna varit svår men i 

möjligaste mån har den mesta aktuella litteraturen används. Vissa texter är dock av äldre 

karaktär men lyfter fram idéer som de nyare texterna grundar sig på.  
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4. Grunden: Mikhail Bakhtin och Lev S Vygotskij 

Grunden för användandet av loggböcker är tankar och teorier från Mikhail Bakhtin (1895-

1975) och Lev S Vygotskij (1896-1934). Båda var samtida med varandra, Bakhtin var rysk 

språkteoretiker och litteraturhistoriker medan Vygotskij var psykolog, pedagog och filosof. 

Det är utifrån dessa två teoretiker som många av tankarna i arbetet kommer och som lagt 

grunden för synen på arbetssätten. Arbetet kommer belysa hur värdefull dialog är i samspel 

med undervisningsverktygen loggbok och läslogg.  Men även elevernas egna fantasier och 

tidigare erfarenheter kommer ha en betydande roll i litteraturundervisning med hjälp av 

läsloggen. Som vi kommer se senare i arbetet används elevers fantasi framförallt när de 

bearbeta sina läsupplevelser skriftligt eller muntligt. Vidare kommer Vygotskijs 

utvecklingszon vara en genomgående förutsättning för utvecklingen genom 

litteraturundervisning kopplat till uppföljande samtal. Här nedan redogörs närmare vad dessa 

olika perspektiv och tankar innebär. 

Eftersom det är svårt att få tag i Bakhtins arbeten får informationen om hans tankar och 

teorier ges genom andra. Marte Engdal Halse (1993) skriver att Bakhtin anser att all 

utveckling sker genom dialog med vår omgivning och andra. Dialogen ser han som en 

händelse och utgångspunkt för all förståelse (Engdal Halse, 1993 s. 55). Hon skriver vidare att 

han anser att vi aldrig skriver eller talar utifrån våra egna ord utan att vår kommunikation är 

överbefolkad av andras intentioner, röster, förväntningar och attityder (Engdal Halse, 1993 s. 

56). Bakhtin använder ordet heteroglossia vilket kommer från grekiskan och kan översättas 

till andra eller olika språk enligt Engdal Halse (s. 58). Ett exempel är ett citat som Engdal 

Halse använder “One´s own discourse is gradually and slowly wrought out of others´ words 

that have been acknowledged and assimilated, and the boundaries between the two are at first 

scarcely perceptible” (Engdal Halse, 1993, s. 59). Vi använder andras ord vilka vi omvandlar 

till den grad att vi ser dem som våra egna. Molloy (2008) tar vidare upp att Bakhtin menar att 

vi genom dialog med vår omgivning omprövar och omformar det som vi ser som vår 

verklighet. Det är genom våra vardagserfarenheter och dialoger som vi blir kreativa och 

utvecklas (Molloy, 2008, s. 290). Det gör att vårt språk är uppbyggt av andras ord, tankar och 

idéer som vi tagit till oss i olika situationer, eller dialogiska situationer. Huvudtanken är 

därmed att vi utvecklas som individer genom ständiga dialoger med vår omgivning och andra 

människor. Därmed blir det viktigt att dialoger uppstår i framförallt 

undervisningssammanhang då dessa är till för elevernas utveckling. 
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Vygotskijs tankar har gett upphov till det vi idag förknippar med ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande samt barns utveckling. Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande sker i 

samspel med omgivningen och framförallt genom interaktion med andra människor. 

Vygotskij lyfter upp fantasin som en viktig länk till utveckling då han menar att den gör oss 

människor kreativa och framtidsinriktade (Vygotskij 1995, s. 13). Hans uppfattning av vad 

fantasi är kan beskrivas som en förmåga att använda sina kunskaper för att hitta kreativa 

lösningar på olika problem eller situationer liksom förståelse. Det ska inte blandas ihop med 

det vi kallar fantasi till vardags, något overkligt och påhittat. Vidare skriver han att 

kreativiteten kräver fantasi som bygger utifrån erfarenheter, ”Ju rikare en människas 

erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi över” (Vygotskij, 1995, s. 19). 

Kopplat till arbetets ämne skriver han att barns fantasi är begränsad då de inte har lika mycket 

erfarenheter som en vuxen människa. ”Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer den 

vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.”(Vygotskij, 

1995, s. 20). Utifrån detta kan vi se att barn behöver få uppleva och se olika saker för att 

kunna ta till sig dessa och utvecklas. I skolan kan litteratur vara en del av den upplevelse som 

kan vidga elevernas erfarenheter.  

Ett begrepp som Vygotskij utvecklat är den proximala/närmaste utvecklingszonen. Begreppet 

är dock svårt at hitta i hans böcker. Roger Säljö (2000) beskriver det som ”avståndet mellan 

vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under 

en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å andra sidan”(Säljö, 2000, s. 

120). Säljö skriver att det innebär att det är ojämlikheten i kunskaper och förutsättningar 

mellan de olika deltagarna som skapar en zon för utveckling. Där är det den mer kompetenta 

som vägleder den mindre kompetenta i en specifik uppgift eller situation. Det är vidare en zon 

där den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar av en mer kompetent person enligt 

Säljö. Han menar vidare att människor befinner sig i ständig utveckling och förändring enligt 

Vygotskij och att vi genom andra appropierar kunskaper.  Med det menas att människor i 

samspelssituationer tar över eller tar till sig kunskaper av andra i omgivningen. (Säljö, 2000, 

s. 119-124). Utvecklingszonen är alltså ett spänningsfält mellan två individer med olika 

kunskaper där den som har mest kunskap vägleder den andra. Det är en vanlig företeelse som 

stötts på i vardagen. Föräldrar vägleder sina barn i olika sysslor liksom elever hjälper varandra 

i skolans olika undervisningsmoment. 
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5. Definition av begreppen loggbok och läslogg 

Begreppen loggbok och läslogg liknar varandra, de innehåller båda ordet logg och kan vid en 

första anblick ge intryck av att vara samma sak. Ofta har de även används synonymt eller 

parallellt med varandra. Men dessa bör skiljas åt då de står för olika saker, har olika syften 

och oftast skiljer sig åt innehållsmässigt. För att tydliggöra detta används här definitioner från 

Svenska Akademins ordlista (SAOL) och Svenska Akademins ordbok (SAOB). 

5.1 Vad är en loggbok? 

SAOL och SAOB anger att loggbok syftar till loggande av händelser på ett fartyg alternativt 

ett flygplan (2012-09-09). Här ser vi ingen koppling till varken privat skrivande eller någon 

samling av tankar i något annat syfte. Loggboken behandlar tekniska fakta som loggförs för 

att senare kunna gå tillbaka och se vad som hände vid olika tidpunkter för att ge en bakgrund 

till olika konsekvenser. Loggboken kan även användas av andra företag eller i andra 

sammanhang för att just dokumentera händelser, förlopp eller idéer under ett projekt. Det 

visar att loggboken kan förknippas med många verksamheter och inte bara nödvändigtvist till 

skolan och undervisningen som det här arbetet ska belysa. En definition som passar mitt syfte 

är från Gunilla Molloy (2008) som beskriver loggboken som ett redskap för att diskutera 

elevernas lärandeprocess och läs- och skrivutveckling (Molloy, 2008, s. 16). Här används den 

som en kommunikationskanal mellan lärare och elev. Hur det rent konkret kan gå till kommer 

belysas längre ned i arbetet.  

Engdal Halse (1993) beskriver loggboken som en anteckningsbok i A5-format där eleverna 

varje lektion skrev ned sina tankar i ett par minuter (Engdal Halse, 1993, s. 52). Här skriver 

eleverna ned sina tankar eller funderingar och under varje lektion. Själva syftet med 

loggboken är att eleverna ska se sin egen utveckling utan att läraren har insyn i loggen. Den 

utnyttjas främst för att beskriva sina läsupplevelser och för att samla sina tankar kring det 

lästa eller om skrivarbetet under lektionen (Engdal Halse, 1993, s. 53).  

En annan som beskriver en sorts loggbok är Karin Rönnerman (2007). Hon beskriver hur 

lärare och förskolelärare använde en dagbok för att skriva ned sina frågor, iakttagelser och 

reflektioner i verksamheten. Dessa användes sedan i samtal mellan kollegor och tillsammans 

med en utomstående forskare. Genom dagboken kunde lärarna minnas det som hänt och även 

reflektera och hitta egna svar på frågorna innan de delades med andra i samtal och diskussion 

(Rönnerman, 2007, s. 60-67). Kort sagt är en loggbok ett dokument där olika händelser, 
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processer och tankar skrivs ned och dokumenteras för att kunna tas tillvara och användas vid 

ett senare tillfälle. 

5.2 Vad är en läslogg? 

Läslogg däremot ger inget uppslag i varken SAOL eller SAOB. Kanske beror det på att 

begreppen inte används av allmänheten och därmed inte kommit med i akademins 

förteckningar? Det kan även bero på att det är ett ämnesspecifikt ord som mest används i 

undervisning och då främst i svenskundervisning. Däremot ger en sökning på sökmotorn 

Google många träffar, ca 29 900 stycken (2012-09-09 10:56). De flesta träffar handlar om 

olika privatpersoner som skrivit en recension av en bok eller fört en loggbok under sin läsning 

och sedan lagt ut dessa på en blogg. Många av träffarna refererar till bloggar som då är 

personliga tankar och åsikter om den lästa texten. Dessa är de som närmast liknar 

svenskundervisningens läslogg. Men i skolan är läsloggen ofta ett verktyg för att samla tankar 

innan de bearbetas vidare på något sätt.  

Liksom de träffar jag fick på Google beskriver Carlisle (2000) läsloggen som en samling 

anteckningar där studenter skriver ned sina tankar och känslor som de får under läsningen 

(Carlisle, 2000, s. 12). En annan som beskriver läsloggen är Molloy. Hon beskriver i ”Några 

förslag till metodiska redskap” att läslogg är till för att aktivera elevers läsning då de ska 

skriva ned sina tankar, frågor, funderingar, citat m.m. i läsloggen. Läsloggstexterna ska sedan 

användas som underlag för diskussioner i klassen (Molloy, 2008, s. 345). Kort sagt kan 

läslogg här ses som en samling anteckningar kring en läst text, antigen beskriver de läsarens 

erfarenheter av och genom texten eller beskriver, alternativt återger, läsloggen texten i sig. Att 

skriva om de tankar och känslor som en text väcker hos en individ är den sortens läslogg som 

jag refererar till i arbetet från och med nu. 

Skillnaden mellan loggbok och läslogg kan ses som en fråga om detaljrikedom i innehållet. 

Loggboken ses mer som ett allmänt dokumentationsredskap där mer övergripande händelser 

eller tankar skrivs ned. Den kan jämföras med en sorts dagbok där olika händelser skrivs ned 

för att minnas. Läsloggen är mer specifik och innehåller främst tankar som väcks hos en 

individ kring en aktuell text. Dessa blir därmed mer djupgående och specifika anteckningar. 

Dock är gränsen mellan loggarna inte alltid lika klar vilket kan skapa förvirring. 
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6. Loggbok i undervisningen 

I detta kapitelet har främst två källor används, Marte Engdal Halse (1993) och Gunilla Molloy 

(2008). Här följer en kort beskrivning av dessa källor för att det inte ska störa flytet i 

läsningen.  

Marte Engdal Halses text ”Loggen, novellen og jentene. Ansatser til en bakhtisk lesing av en 

prosessorienterert skrivekultur” har en betydande del i kapitlet. I hennes text beskriver hur 

hon har observerat en klass som använt sig av loggbok i sin undervisning. Hon kopplar det 

teoretiskt till Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) och hans teori om hur dialog uppstår 

mellan människor och texter. Anledningen till att jag tar med kapitlet är att den ger en annan 

och framförallt djupare teoretisk syn på användandet av loggboken. Vidare finns Molloys 

(2008) Reflekterande läsning med som praktiska exempel på användningen av loggbok i 

undervisningen. Men även för att hon är den som förknippas med undervisning grundat på 

loggböcker och framförallt läslogg. I boken beskriver hon olika metodiska verktyg i 

framförallt svenskundervisningen. Men nu ska loggboken beskrivas närmare utifrån främst 

dessa två litteraturkällor. 

6.1 Tankar bakom loggbok 

Ovan i kapitlet med definitioner beskrevs loggboken som ett verktyg för att dokumentera 

olika händelser och processer. Engdal Halse (1993) menar dock att loggboken även kan ge en 

möjlighet till en dubbel dialog, som en kommunikativ länk mellan inre och yttre röster. Med 

det menar hon att eleverna blir medvetna om dels sina egna tankar, sin inre röst, men 

samtidigt också kan koppla dessa till andras uttryck och andra dialoger som omger eleven. 

Hon menar med stöd i Bakhtins teori om utformandet av jaget, att vi utvecklas genom 

ständiga dialoger mellan våra inre röster och mellan människor som vill lyssna och svara 

(Engdal Halse, 1993, s. 60). Vidare lyfter hon upp att varje yttring är en länk i en kedja av 

andra yttranden och dialoger. Att alla muntliga och skriftliga typer av texter reflekterar olika 

sociala dialogsituationer utifrån Bakhtin (s. 56). Meningen med loggboken blir att synliggöra 

dessa tankekedjor som varje individ ingår i, hur andras tankar och yttringar påverkar och 

utvecklar de egna tankarna. 

Molloy lyfter i liknande anda fram att elever bär med sig ett kulturellt kapital till skolan. Hon 

har tagit begreppet från Pierre Bourdieu (1939-2002) och skriver att kulturellt kapital betyder 

att ha kunskap om klassisk musik eller litteratur och en förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal 

och skrift, det som anses eller kan benämnas som finkultur. Det kan jämföras med det andra 
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begreppet, symboliskt kapital, som mer syftar till sociala grupper erkännande av vad som är 

värdefullt. Begreppen innebär att elever bär med sig olika kunskaper utifrån eller hemifrån, 

vilka måste tas hänsyn till men även utnyttjas och byggas vidare på. Molloy lyfter även fram 

att läraren måste ta hänsyn till elevers tidigare kunskaper, hur långt de kommit i sin 

språkutveckling och utifrån detta utveckla individerna inom den kollektiva ramen (Molloy, 

2008, s. 23f). Elever anses inte längre vara ”blanka blad” som ska fyllas med kunskap utan de 

bär med sig tidigare kunskaper och erfarenheter från olika sociala situationer till skolan. 

Dessa kunskaper och erfarenheter ska genom skolans undervisning höja elevernas 

gemensamma utveckling genom transmission eller som Bakhtin menar dialog. 

6.2 Användning av loggbok i undervisning 

Molloy (2008) skriver att intentionen med loggboken är att vara en samtals- eller 

kommunikationskanal mellan olika individer. I skolan är det oftast mellan läraren och elever 

och mer sällan förekommande elever emellan. Molloy skriver att hon använder loggboken 

med syfte att främst diskutera elevernas lärandeprocess och läs- och skrivutveckling. Elever 

kan här komma med kommentarer och synpunkter på undervisningen men även ställa de 

frågor som de inte vill lyfta öppet i klassrummet. Hon menar även att det kan vara en kanal 

för tysta elever, främst flickor, att göra sin röst hörd (Molloy, 2008, s. 16). Hon kunde även se 

att de elever som var mest intresserade av undervisningen och därmed kommenterade och 

ställde frågor i sina loggböcker, var de som hade minst behov av undervisningen (Molloy, 

2008, s. 20). Hon menar samtidigt att den mest gynnar de som redan är medvetna om sin 

utveckling och sitt lärande då det är dessa elever som har tendensen att använda loggboken 

mer aktivt. Med det menas att elever som använder loggboken som ett 

kommunikationsredskap redan hade förmågan att se sin egen utveckling och hade ett aktivt 

förhållningssätt till denna. Meningen är att elever som inte är medvetna kring sitt lärande ska 

ges möjlighet till det genom loggboken. Molloy lyfter därmed fram ett specifikt 

användningsområde där loggboken är en kommunikationskanal mellan just elev och lärare. 

Även Engdal Halse (1993) skriver om loggar och loggboken men här mer som ett individuellt 

redskap. Hon beskriver loggboken som en anteckningsbok i A5-format där eleverna varje 

lektion skrev ned sina tankar i ett par minuter. Det kunde ske främst i början av lektionen men 

upprepades ibland även under lektionens gång (Engdal Halse, 1993, s. 52). Här används 

loggboken i motsats till Molloy som en mer enskild bok där eleven själv skriver ned sina 

tankar eller funderingar och dessutom under varje lektion. Själva syftet med loggboken är 

även en annan, här används den istället av eleverna för att se sin egen utveckling utan att 
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läraren har insyn i loggen. Den utnyttjas främst för att beskriva sina läsupplevelser och för att 

samla sina tankar kring det lästa eller om skrivarbetet under lektionen. Loggboken ska 

synliggöra elevens tankar och ursprunget till tankarna (Engdal Halse, 1993, s. 53). Här 

handlar det som jag tidigare beskrivit om att synliggöra var elevens tankar kommer från, är 

det kamrater i gruppen som sagt något som eleven påverkats av, är det någon text som har 

påverkat eller är det något annat tillfälle i elevens olika sociala situationer som har påverkat? 

Den här loggboken blir därmed mer lik läsloggen men skiljer sig på så sätt att den brukas i 

olika undervisningssammanhang och inte bara vid litteraturundervisning. Att medvetandegöra 

vad elevens tankar och idéer grundar sig på kan ses som det Bakhtin kallar heteroglossia 

vilket redogjordes för längre upp i arbetet.  

En fördel som Molloy ser med loggboken är att den kan bli en trygghetsfaktor i klassen 

eftersom den är anonym och ingen annan än läraren kan läsa vad som skrivs i den. Den blir en 

gemensam nämnare utan att individer exponeras. Hon lyfter även fram att den kan ge elever 

en möjlighet att lyfta fram en annan sida hos sig själv som den inte vill visa för sina kamrater 

på grund av till exempel grupptryck eller det sociala spelet i klassrummet (Molloy, 2008, s. 

23). Gemensamt för både Engdal Halse och Molloy är att loggboken ska ge eleverna 

möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och de processer som leder fram till lärandet 

samtidigt som det även utvecklar elevernas tänkande kring ämnet och lärandeprocessen, och 

formar där med jaget (Molloy, 2008, s. 31, Engdal Halse, 1993, s. 51f). 

6.3 Eventuella begränsningar loggbok 

De eventuella begränsningar eller nackdelar med loggboken handlar främst om genus. Den 

upplevs som gynnande för kvinnor och därmed kan den ses som orättvis i ett klassrum där 

både flickor och pojkar undervisas. Engdal Halse skriver att tjejer har en större dominans än 

killar när det gäller den skriftliga, sociala och muntliga diskurspraktiker. Det bekräftar som 

hon skriver tidigare forskning om att språk, texten och kulturen kring dessa är en kvinnokultur 

som fortsätter vara en utmaning för skolan (Engdal Halse, 1993, s. 84). Likaså skriver Molloy 

att brev- och dagboksskrivande liksom litteraturläsning och litteratursamtal är en kvinnosfär 

vilket pojkar ofta känner sig uteslutna från (Molloy, 2008, s. 21). Loggboken främjar tankar, 

känslor och framförallt skrivandet av individens inre. Detta ses inte som manliga traditionellt 

sett och missgynnar därför pojkar i undervisningen med stöd i loggboken. 

Förutom skillnaden mellan pojkar och flickor kan det också skilja sig mellan elevernas 

utvecklingsnivåer. Som Molloy lyfte fram kan loggboken främja de som redan är medvetna 
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om sin utveckling och att dessa därmed får ett ännu större försprång mot sina kamrater. En 

annan nackdel som Molloy tar upp med loggboken är att den lätt kan övergå till att bli privat 

korrespondens mellan läraren och eleven. Det menar hon är dubbelt negativt därför att det 

dels ökar arbetsbördan för läraren och dels minskar loggbokens möjligheter att vara till nytta 

för elevers utveckling (Molloy, 2008, s. 16). Privat korrespondens främjar bara de individer 

som ingår i den, i detta fall läraren och den enskilda eleven. De anses även vara informella 

och kan lätt övergå till ämnen som inte berör undervisningen, vilket är oprofessionellt. Att 

den är privat är dock delvis syftet med den och därmed kan den ändå ses som utvecklande. I 

förhållande till vad Bakhtin och Vygotskij förespråkar och anser är utvecklande för individen, 

att samspela med omgivning och medmänniskor, har loggboken dock en begränsad 

användning. Därmed går vi vidare till hur läsloggen kan vara ett bättre verktyg ur ett 

samspelsperspektiv. 
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7. Läslogg i undervisningen 

Även i detta kapitel används Molloys (2008) Reflekterande läsning med som praktiska 

exempel på användningen av läslogg i undervisningen. Främst för att hon är den som 

förknippas med undervisning grundat på loggböcker och framförallt läslogg.  

Vidare lyfter två artiklar fram idéer och teorier om läsloggen samt användet av den samma. 

Den ena är artikeln som Beth Hurst (2005) skrivit, ”My journey with learning logs”. Den 

handlar om hennes studie på lärarstudenter och färdiga lärare som får skriva läslogg och 

diskutera utifrån dessa. Hon använder sig även av en enkät som hon lät studenter besvara. 

Enkäten visade att fler studenter blev motiverade att genomföra och framförallt slutföra sina 

studier av olika texter vilket var ovanligt. Anledningen var främst att eleverna fick en mer 

övergripande och djupare förståelse genom att integrera skrivning och klassrumssamtal med 

studiekamrater. Artikeln bidrar i det här arbetet dels med empiriska erfarenheter och dels med 

fördelarna med användingen av läslogg. 

Den andra artikeln är Anthony Carlisles (2000) artikel ”Reading logs: an application of 

reader-respons theory in ELT”. Den utgår från 50 junior collegestudenter i Taiwan som läser 

engelska som andraspråk på en grundutbildning. Han tittar på hur läsloggen används för att 

fördjupa elevernas förståelse av två böcker. Samtidigt är den undervisande läraren orolig för 

att eleverna genom den moderna undervisningsmetoden inte skulle prestera lika bra på de 

traditionella testerna så halva undervisningstiden går åt till att öva till dessa. Artikeln bidrar i 

det här arbetet med att ge exempel på undervisningsmetoden rent praktiskt. 

Båda ovanstående artiklarna rör vuxna studenter vilket inte är målgruppen i det här arbetet. 

Men de ger samtidigt en bakgrund till hur verktygen kan användas och ger på så sätt 

perspektiv till den andra litteraturen och att en jämförelse möjliggörs.  

Annette Ewald (2007) har skrivit avhandlingen Läskulturer. Lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår. Den behandlar hur lokala skolkulturer och lärares 

personliga förhållningssätt till skolans målsättningar påverkar elevernas möte med 

litteraturundervisningen i skolan. Hon kunde se att lärares syn på sin litteraturundervisning 

och målsättning med den inte alltid förverkligades i praktiken och att eleverna blev lidande. I 

det här arbetet bidrar avhandlingen med att ge ett perspektiv på hur läsningen påverkar det 

fortsatta arbetet genom läslogg. Nu ska den ovan beskrivna litteraturen närmare visa vilka 

idéer och teorier som läsloggen grundar sig på. 
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7.1 Tankar bakom läslogg 

Läslogg ses framförallt som ett verktyg för att utveckla användarnas språkliga förmåga som i 

sin tur bland annat kan utvecklas genom läsning och bearbetning av olika texter. För att en 

text ska kunna förstås måste vi kunna förstå de signaler eller tecken i texten som underlättar 

detta. Om detta skrivs det bland annat i Att läsa och skriva (2007) som Myndigheten för 

skolutveckling har gett ut. De tar där upp hur textrörlighet utvecklar vår förmåga att läsa och 

förstå texter. Den tar upp tre olika textrörligheter; framåtriktad, bakåtriktad och utåtriktad 

textrörlighet. Den framåtriktade textrörligheten handlar om att kunna ta till sig ledtrådar i 

texten för att förstå vad som kommer att hända. Liksom bakåtriktad textrörlighet handlar om 

att ta till sig ledtrådar som har en förklaring i det som förekommit tidigare i texten. Utåtriktad 

textrörlighet är istället en förmåga att kunna koppla textens ledtrådar till sin omvärld och det 

samhälle som omger texten. Textrörlighet är en förmåga som utvecklas genom läsande och 

samtal mellan läsare om lästa texter. Men det handlar även om att koppla texten till 

omvärlden och sina erfarenheter (Att läsa och skriva, 2007, s. 28). I texten finns det olika 

ledtrådar som underlättar vår läsning och förståelse av textens innehåll. Dessa kräver att vi 

kan förstå dels oss själva och dels vår omgivning. Ledtrådarna i texten kräver att vi har vissa 

erfarenheter vilket kan kopplas till Vygotskijs tanke om att fantasi kräver erfarenheter som vi 

sett ovan. Cai Svensson (1988) framhåller att elever utvecklar sin språkliga förmåga genom 

att ta till sig olika kunskaper, kopplingar till omvärlden och är beredda att omvärdera sina 

värden tillsammans med andra. Det är genom en interaktion mellan olika människor som 

kunskap utvecklas och blir till, vilket vi kan koppla till tidigare nämnda Bakhtin och hans 

teori om dialogiskt samspel. Svensson skriver även att det kan vara rekommenderat att 

eleverna skriver ned sina reflektioner och tankar direkt efter att de har läst inför 

gruppdiskussioner så att tankar inte försvinner med tiden (Svensson, 1988, s. 47). Han nämner 

här en av grunderna till varför läslogg används, att minnas, men beskriver aldrig läsloggen 

som begrepp. Begreppet kan dock lätt kopplas till hans tankar vilket framgått ovan.  

Texter har inte längre några inneboende sanningar eller betydelse, vilket var fallet tidigare i 

undervisningshistorien skriver Thavenius (1999)(s. 19). Idag kan var och en tolka texter 

utifrån olika kriterier eller perspektiv. Svensson menar att kunskap och mening inte kan 

plockas direkt ur texten av en läsare utan att denne måste skapa den själv (Svensson, 1988, s. 

23). Texten har ingen inneboende mening eller betydelse utan är beroende av läsaren 

förhållningssätt till texten (Svensson, 1988, s. 66). Eller som han skriver ”Uppfattningen att 

kunskap bildas och inte upptäcks innebär att litteraturpedagogikens målsättning är att hjälpa 
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eleverna att tänka, att leda dem mot ett organiserat och intelligent reflekterande över 

mänsklighetens och litteraturens stora teman, inte tala om för dem vad de ska 

tänka”(Svensson, 1988, s. 33). Undervisningens uppgift blir i och med detta att vägleda 

eleverna i olika uppfattningar, tolkningar och anlysverktyg, inte att servera en färdig 

”sanning” vilket förekommit tidigare i undervisningens historia. Någon annan som även lyfter 

fram tanken att genom litteratur utveckla tänkandet är Annette Ewald (2007). Hon skriver att 

texter kräver aktiv tolkning eftersom texten i sig inte innehåller något färdigt budskap. 

Tolkningen menar hon växer fram genom förväntningar mellan läsaren och texten, men hon 

påpekar att på liknande sätt att läsarens sociokulturella erfarenheter spelar in (Ewald, 2007, s. 

121). Här kan vi se en tydlig koppling till det som Bakhtin och Vygotskij står för enligt ovan, 

det sociala samspelet eller dialogen mellan läsaren och texten.  

7.1.1 Reader-response theory 

En teori som bygger på texttolkning är reader-response theory. Anthony Carlisle (2000) ser 

läsloggen som en del av reader-response theory där individen ställs i fokus (Carlisle, 2000, s. 

12). Vad teorin grundar sig på beskriver Alan Hirvela (1996) där han i sin artikel lyfter fram 

att ”reader-response theory” kommer från litteraturkritik som ifrågasatt textens inneboende 

auktoritet. De ville istället lyfta fram läsarens roll eller bidrag i skapandet av en text. Han 

lyfter även fram att det under 1980-talet söktes efter ett mer kommunikationsorienterat sätt att 

lära och att många då nästan ofrånkomligt kom fram till litteratur som verktyg. De såg att en 

lärandediskurs
1
 bildades genom att läsare uttryckte sig om texten som ett svar på lärares 

utformning av uppgiften. De ville genom att använda litteratur som en resurs stimulera 

språkliga aktiviteter hos läsarna. Hirvela (1996) skriver att det är läsarens personliga respons 

som efterfrågas i texten istället för författarens eventuella budskap eller information. Genom 

att läsaren tvingas till en personlig respons måste läsaren skapa ett eget språk eller ett 

originellt samtal för att kunna återge texten (Hirvela, 1996, s. 127f). Här handlar det återigen 

om läsarens personlighet och där personliga erfarenheter spelar en stor roll. Det handlar om 

att se sig själv som läsare och mottagare av texten och hur man uppfattar texten. Carlisle 

(2000) vill bland annat lägga till och lyfta fram läsarens aktiva roll vid läsningen. Han skriver 

att det är genom dessa förslag som läsaren genom litteratur får en estetisk upplevelse av en 

                                                           
1
 Diskurs kan beskrivas som kunskap om språkliga och sociala regler inom ett visst område (Säljö s. 37), ett 

ständigt pågående samtal (Molloy s. 19) eller speciella sätt att använda språket som ligger till grund för 

tankemönster inom olika verksamheter (Lindberg s. 69). Det är kort sagt en socialt skapad ram för hur något 

ska brukas eller tolkas. Lärandediskurs menar här en socialt formad norm för hur lärande blir till genom 

textresponser. 
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text och att det är en produkt av en dialog mellan läsaren och texten (Carlisle, 2000, s. 12). 

Här kan vi tydligt se inspirationen från Bakhtin där dialogen står i centrum men även 

Rosenblatts idé om estetisk läsning.  

7.1.2 Olika perspektiv på läsning 

Carlisle (2000) återger utifrån Louise Rosenblatt skillnaden mellan efferent och estetisk 

läsning som att läsa för information eller upplevelse. Den efferenta läsningen betyder att hitta 

information i texten som efter läsningen skall kunna återges. Den estetiska läsningen däremot 

gäller vilken upplevelse läsaren får under läsningen (Carlisle, 2000, s. 13). Rosenblatt (2002) 

beskriver att skillnaden mellan att läsa ett litterärt verk och att läsa i praktiskt syfte är att de 

senare gör att vi koncentrarar oss på att ta ut och analysera information eller idéer när 

läsningen är slut, efferent läsning. Medan den estetiska läsningen av ett litterärt verk erbjuder 

en mer fullständig tillfredsställelse hos människan där dess impulser och behov skiljs från det 

vanliga livets besvikelser och illusioner. Hon menar att litteraturen kan erbjuda människor ett 

känslomässigt utlopp; roa och göra ledsen, tråna eller drömma, skratta eller rysa med mera 

(Rosenblatt, 2002, s. 41, 44). Syftet med läsningen skiljer därför de olika läsarterna åt 

beroende på vad som förväntas ske efter läsningen. Läser vi för att kunna svara på faktafrågor 

blir det en efferent läsning. Är läsningen istället inriktad på att kunna återge känslor som 

läsningen framkallade eller skapade är det istället en estetisk läsning. Läsloggen syftar till att 

åstadkomma den sist nämnda, den estetiska läsningen. 

Vi ska inte bara läsa för att lära oss fakta utan även lära genom handlingen i texten. Svensson 

skriver att skolans uppgift bland annat är att få eleverna att gå från ett objektivt tänkande till 

ett subjektivt tänkande genom att få tillgång och träning i olika sätt att läsa och skriva. På så 

sätt menar han att eleverna blir självständiga tänkare (Svensson, 1988, s. 17). Även Molloy tar 

upp att skolans uppdrag är att bidra till ett dialogiskt klassrumsklimat där reflekterande samtal 

kan vara en stödstruktur och läsloggen som en grund för dessa reflekterande samtal (Molloy, 

2008, s. 81). Det Svensson menar är avgörande för hur eleverna använder sin läsning är 

lärarens inställning till arbetet med litteratur och hur de tror den kan utveckla eller påverka 

eleverna (Svensson, 1988, s. 17). En förutbestämd sanning som läraren i många fall har 

konstruerat är inte längre ett mål utan vi ska lära elever att tänka självständigt och hitta egna 

synpunkter och åsikter om en text. Ett exempel kommer från Rosenblatt där hon beskriver hur 

elever på en högskola fick bedöma och analysera oidentifierade dikter. Eleverna visste inte 

hur de skulle reagera eftersom de var helt utlämnade åt texten eftersom ingen ytterligare 

information gavs. De hade inte som i så många tidigare fall någon författare, titel eller annan 
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bakgrundsinformation att utgå från, inte ens lärarens förväntningar. De var helt utlämnade till 

sina egna associationer, reaktioner och åsikter. Hon menar att det är en grund att utgå från, att 

elever måste ha sina egna reaktioner som utgångspunkt varvid läraren sedan fyller på med 

bakgrundsinformation (Rosenblatt, 2002, s. 63ff). Hon menar med exemplet att många elever 

lärs till att ha förutbestämda åsikter och kunskaper utifrån information om författaren eller lär 

sig vilka svar läraren förväntar sig på olika frågor. Istället ska elever lära sig lita på sina egna 

tankar, associationer och erfarenheter. Genom sin läsning ska de få nya tankar och 

funderingar och inte begränsas till redan välkända eller invanda mönster. 

Ewald (2007) tar upp tre olika syner, eller läsarter som har konsekvenser för läsandet och 

lärandet genom texter. Det som är avgörande för vilket av läsarterna som förekommer är 

framförallt lärarens didaktiska grundsyn på litteraturundervisning (Ewald, 2007, s. 137f). De 

tre läsarterna hon kunde se var den fria läsningen, den textanalytiskt orienterade läsningen och 

den erfarenhetspedagogiska läsningen. Den fria läsningen innebär att läsningen sker på 

läsarens villkor och används ofta vid lästräning i de lägre åldrarna i skolan. Den andra 

läsarten, den textanalytiskt orienterade läsningen, är en kritisk läsning av texten där frågor 

ställs för att kunna se andra aspekter i texten. Den sista läsarten är till för att läsaren ska 

utvecklas personligt genom textens innehåll och är då erfarenhetspedagogiskt (Ewald, 2007, 

s. 125f). Vilken läsart som används avgör vilket resultat undervisningen ger. Eleverna måste 

ha en förväntning inför läsningen för att de ska få ut något av den. Det innebär inte att färdiga 

frågor ska konstrueras för att sedan kunna besvaras, men att eleverna i alla fall vet syftet med 

läsningen och vad den förväntas resultera i, är det ett prov på textens genre, på författaren 

eller av elevens förståelse av texten? Eleverna måste veta vilka förväntningar som finns. 

Rosenblatt påpekar att det är viktigt att läsningen betyder något för eleverna själva och att de 

ska lära sig läsningens betydelsefullhet. Elever ska alltid utgå från sig själva när de analyserar 

en text eller diskuterar den med andra (Rosenblatt, 2002, s. 65). Fler sätt att läsa och förstå 

text kommer vi att se när vi kommer till litteratursamtal där jag tar upp Tengbergs olika 

läsarter och deras påverkan på läsförståelsen. 

7.1.3 Föreställningsvärldar 

Men det som ändå är grunden till att kunna skriva en läslogg är att bli medveten om sina 

föreställningsvärldar. Begreppet kommer från Langer (1995) som beskriver det som något 

som växer fram när vi läser och söker mening i texten (Langer, 1995, s. 23). 

Föreställningsvärldar kan vidare beskrivas som ”dynamiska uppsättningar av sammanlänkade 

idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi 
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läser, talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och delar med sig av sina 

tankar och tolkningar”(Langer, 1995, s. 23). Det är därmed en komplex värld som vi bygger 

inom oss när vi läser en text och det är dessa världar och tankar som läsloggen ska fånga upp.  

7.2 Användning av läslogg i undervisning 

Många elever kan tycka det är svårt att uttrycka sig spontant kring sin läsupplevelse enligt 

Rosenblatt (2002). Hon skriver att vissa elever kan bli hjälpta av att få läsa eller se andra 

elevers tidigare kommentarer eller att de får skriva egna kortare kommentarer som läraren 

sedan läser upp några av eller väljer ut ett generellt tema ur (Rosenblatt, 2002, s. 68). Det kan 

vi utveckla vidare nu när den praktiska användningen av läsloggen ska lyftas fram. Vi börjar 

med Hurst (2005) som beskriver sitt första möte med en variant av läslogg när hon själv 

utbildade sig till lärare, så kallat ”T-chart”. Hurst beskriver det som ett redan etablerat 

arbetssätt under den tid hon fick använda den, det som var nytt för henne vara att utgå från sitt 

eget intresse i läsningen när hon tidigare bara läst för att hitta och minnas information till ett 

kommande prov. Det var här hon såg att den största skillnaden låg, att läsa för att få 

information eller att läsa för att fångas av texten och de reaktioner som den framkallar (Hurst, 

2005, s. 42, min kursivering). Det som var nytt var därmed att läsaren som individ blev 

viktigare och en utgångspunkt i arbetssättet med läslogg som verktyg. 

Carlisle (2000) beskriver istället sitt möte med läsloggen när han observerade en klass 

studenter i Taiwan. Han såg den som ett praktiskt genomförande av reader-response theory 

där eleverna antecknade sina tankar och känslor under tiden de läste (Carlisle, 2000, s. 12). 

Han beskriver vidare att läsloggen är bland det enklaste och mest direkta arbetssättet för att 

uppmuntra elever att upptäcka sina ”secondary worlds” ett begrepp från Tolkien, eller som vi 

kan förknippa med ”föreställningsvärldar” efter Langer 1995/2005 (se ovan). Han menar att 

läsaren genom att kliva in i textens värld kan uppleva andras känslor och handlingar som sina 

egna. De kan efter ha klivit ut ur textvärlden förklara hur de kände, tänkte och handlade som 

karaktärerna. Det är dessa kopplingar som skrivs ned och hamnar i läsloggen. 

Molloy (2008) beskriver på liknande sätt hur hon arbetar med läsloggen i sin undervisning. 

Hon låter eleverna skriva ned sina tankar, funderingar och frågor när de läser skönlitteratur. 

Hon påpekar dock att syftet med läsloggen måste vara klart för eleverna för att den ska göra 

nytta, de måste få de didaktiska frågorna hur, vad och varför? Så som vi sett kan den vara ett 

verktyg för att låta elever samla sina tankar innan de möter sina kamraters (Molloy, 2008, s. 

80). Det kan jämföras med det Hurst (2005) påpekar när hon skriver att elever blev mer 
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engagerade när de fick höra delar ur varandras läsloggar och insåg att de reagerade på 

liknande textavsnitt samtidigt som de kunde haft olika reaktioner på det. Hon såg att delandet 

av läsloggar kunde fördjupa diskussionerna och därmed elevernas engagemang (Hurst, 2005, 

s. 43). Molloy bifogar att eleverna kommenterade i sina loggböcker att de tyckte det var kul 

att höra varandras kommentarer och åsikter från läsloggarna. Hon skriver även att hon brukar 

välja ut några reflektioner till nästa tillfälle som hon visar för eleverna och på så sätt visa att 

deras tankar är viktiga (Molloy, 2008, s. 81). En annan positiv aspekt som Molloy lyfter fram 

med läsloggen är att talängsliga elever kan synas med sina läsloggsreflektioner utan att de 

själva behöver berätta dessa. Hon menar vidare att det framförallt är flickor som gynnas i den 

här aspekten (Molloy, 2008, s. 82). Läsloggen kan alltså ses som en motivation i läsandet då 

elever kan dela med sig av sina erfarenheter och bilda en dialog kring dessa. Dessutom blir 

läsloggen en länk där tankar och associationer skrivs ned och kristalliseras innan de delas 

vidare med andra. De behöver heller inte alltid själva dela dessa utan läraren kan visa upp 

dem för klassen vilka sedan kan ge respons eller kommentarer.  

När Carlisle (2000) studerade hur läsloggen användes såg han att läraren använde sig av 9 

frågor. Dessa frågor var inspirerade med utgångspunkt i Michael Benton och hans olika 

perspektiv som eleverna ska uppmärksammas på när de läser.  Frågorna kan sammanfattas 

som frågor om läsaren som person; igenkänning i karaktärer, reflektioner om karaktärer, 

jämförelse mellan läsaren och karaktären och eventuella minnen eller erfarenheter som väcks 

av texten. Men också om handlingen i texten, vad läsaren tror kommer hända och varför, 

reflektioner kring händelser och idéer i texten, hur texten är skriven liksom kopplingar till 

andra texter som läsaren mött vid tidigare tillfällen. Sista frågan är mer av allmän karaktär och 

handlar om att sammanfatta det lästa kapitlet. Utifrån dessa frågor eller punkter skulle sedan 

studenterna skriva om ett kapitel, vilket de fick ca 2 veckor på sig att läsa (Carlisle, 2000, 14). 

Frågorna är väldigt detaljerade men ska mest ses som en grund att utgå från när läsloggen 

introduceras. Meningen är heller inte att alla reflektioner eller avsnitt som läsaren reagerar på 

ska besvaras med varje fråga, utan bara de mest relevanta aspekterna ska tas upp. Dock ska 

reaktionerna vara så utförligt beskrivna som möjligt. Efterhand ses frågorna som självklara 

och svaren och kopplingarna kommer mer av sig själva. 

Molloy (2008) lyfter fram att läsloggen som verktyg är jämlik och demokratisk för att alla 

elever har samma chans att uttrycka sina tankar och åsikter om texten. Hon lyfter även fram 

tre specifika områden som kan främjas genom läsloggen. Den är tankeutvecklande då 

eleverna tvingas reflektera över vilka tankar som väcks och för att även spontana infall och 
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åsikter kan leda till diskussion. För det andra är den skrivutvecklande för att eleverna tvingas 

skriva ned sina tankar och formulera dessa till ord och meningar på ett papper. Men den är 

även en trygghetsskapare då eleverna får se och höra att även andra funderar kring samma 

saker (Molloy, 2008, s. 81). Dessa olika faktorer är lika för alla elever då de ges samma 

utgångspunkter, alla har lika stor chans att påverka och delta. 

7.3 Eventuella begränsningar av läslogg 

Som tidigare nämnt skriver Engdal Halse (1993) att flickor har en större dominans än pojkar 

när det gäller den skriftliga, sociala och muntliga diskurspraktiken hon har studerat (Engdal 

Halse, 1993, s. 84). Liksom Molloy påpekar hon att skrivning och läsning är en kvinnokultur 

(Molloy, 2008, s. 21). Det innebär att användandet av läslogg liksom loggbok gynnar fler 

flickor än pojkar. Speciellt eftersom läslogg dessutom bygger på att eleven måste ha läst 

texten för att kunna föra en läslogg. Här blir pojkar därmed dubbelt påverkade då båda 

aktiviteter anses kvinnliga. Däremot brukar pojkar gynnas i muntliga aktiviteter. 

Molloy lyfter även fram att elever kan ha ett visst motstånd till läsloggen, men att det ofta 

grundar sig i att eleven inte kan ”fuska” i sitt arbete. Eleven upplever att det syns direkt om 

den har läst eller inte och därmed gjort det som förväntades och krävdes (Molloy, 2008, s. 

81). Det här är ingen direkt begränsning men gör ändå arbetet mer komplicerat för läraren när 

elever gör motstånd eller ställer sig negativa till uppgiften. 

Tidigare lyftes Molloys tre faktorer som kan främjas genom läsloggen fram, tanken, 

skrivandet och trygghetsskapandet (Molloy, 2008, s. 81). Dessa faktorer sågs som lika för alla 

och därmed är läsloggen som verktyg jämlik och demokratisk i teorin. Däremot har elever 

olika förutsättningar att ta till sig dessa och har därmed inte lika förutsättningar i praktiken. 

En del elever kan ha svårt att formulera sina tankar eller reflektioner och därmed svårt att 

dessutom skriva ned dessa. Andra kan ha en kritisk självbild vilken kan förstärkas om de får 

se andras tankar eller logginlägg och kanske inte alls tänkte på samma saker.
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8. Läslogg och samtal 

Bearbetningen av litteratur stannar sällan vid att skriva om den. Ofta är det bara ett steg i 

bearbetningen av litteratur. Ett nästa steg är ofta att samtala om det lästa, att dela med sig av 

sina erfarenheter och tankar. Som antyds tidigare är det samma sak med läsloggen, den är 

oftast ett steg mellan individens läsning och delandet av dennes erfarenheter. Därför följer här 

ett kapitel kring litteratursamtalet. Huvudkällan är Michael Tengbergs (2011) avhandlingen 

Samtalet möjligheter, Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. I hans studie får vi 

reda på mer om elevers men även lärares litteraturreception. Fokus ligger på läsares reception 

före respektive efter litteratursamtal, så väl lärares som elevers. Tengberg tar även upp hur 

litteratursamtalen utformas och hur elever diskuterar olika fenomen och på vilket sätt, med 

vilket fokus eller perspektiv. Även lärares deltagande i samtalen granskas då det påverkar 

elevernas medverkan i samtalen.  

8.1 Litteratursamtal 

Liksom Ewald tar upp att individens förväntningar och de sociokulturella erfarenheterna 

påverkar individens tolkning av en text skriver Tengberg (2011) att omgivningen har ett 

inflytande på individen. Han skriver att sociala och språkliga praktiker hänger samman med 

tänkande och språk enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Tengberg, 2011, s. 13).  En 

social praktik som han skriver om är litteratursamtalet.  

Litteratursamtal utgår oftast från frågor som läraren ställer till eleverna. Tengberg (2011) såg 

att lärares frågor gjorde att eleverna uppmärksammades på vissa perspektiv, eller som 

Tengberg skriver, aktiverar olika läsarter, som lärarna ville att eleverna skulle se eller utgå 

från. Vanligast var den handlingsorienterade läsarten där eleverna väntades redogöra för vad 

texten handlar om, dess intrig samt vilka karaktärer som förekom. Den handlingsorienterade 

läsarten ser Tengberg som ett vanligt förekommande lärandemål men som inte ger någon 

djupare förståelse för den lästa texten. De fem andra läsarterna som han tar upp (återkommer 

till vilka dessa är) ses däremot som olika perspektiv eller modus på texterna som dock ofta 

utgår från den mer grundläggande handlingsorienterade läsarten (Tengberg, 2011, s. 304). Det 

har därmed varit vanligast att efterfråga texters handling och då kontrollera att elever dels har 

läst och dels ”förstått” texten. Vi återkommer till vad förstått kan innebära eller vilket 

problem det egentligen döljer. 

Ett vanligt problem i undervisning är att många elever ofta känner ett motstånd för att prata i 

grupp och framförallt att dela med sig av sina egna tankar och åsikter. Som jag tog upp 
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tidigare under avsnittet om läslogg påpekade både Hurst (2005) och Molloy (2008) att 

eleverna har lättare att delta i undervisningen om de får höra eller se vad andra tycker och 

tänker innan de själva måste uttrycka sig. Molloy lyfter fram att hon kunde välja ut olika 

tankar/reflektioner ur elevernas läsloggar för att visa dessa inför diskussioner i klassen. På så 

sätt såg eleverna att det var fler elever som tänkte på samma saker när de läste en text 

(Molloy, 2008, s. 82). Eller som Hurst skriver, att elever såg att andra kunde reagera på ett 

annat sätt kring samma textavsnitt (Hurst, 2005, s. 43). Ewald (2007) kunde i intervjuer i 

hennes studie se att elever hade svårt att formulera sig när de berättade om texter eller böcker 

de läst. Hon såg att eleverna var ovana vid att formulera sig och saknade begrepp att beskriva 

sina uppfattningar med (Ewald, 2007, s. 78). Så för att elever ska kunna kommunicera och 

prata om texter behöver de litteraturvetenskapliga begrepp som beskriver olika textanalytiska 

delar av texter. Även Tengberg kunde se att vissa elever hade svårt att formulera sina tankar 

och erfarenheter i de litteratursamtal de ingick i kring texten de läst. Han menade att lärarna 

hjälpte eleverna med skiftande förmåga att ge dem begrepp som beskriver det eleverna 

upplevde. Tengberg (2011) menar även att lärarna skulle kunna gå in mer och ge elever 

begrepp utan att det behöver störa samtalen. Samtidigt påpekar han att det kanske är lämpligt 

att lära ut litteraturvetenskapliga begrepp vid ett annat tillfälle, innan eller efter, samtalen hålls 

(Tengberg, 2011, s. 22). Så det är flera faktorer som kan påverka varför elever inte vill yttra 

sig inför grupper av klasskamrater, osäkerhet kring sina egna tankar och reflektioner eller att 

de saknar litteraturvetenskapliga verktyg och begrepp som att använda.  

Även elevers engagemang kan vara avgörande för deras deltagande i 

undervisningssituationer.  Tengberg lyfter fram att elever engagemang är direkt avgörande för 

deras litteraturreception. Lärarna i studien lyfter fram engagemanget hos eleverna som en 

framgångsfaktor liksom de påpekar att kön och elevantal även är viktiga element att ta hänsyn 

till (Tengberg, 2011, s. 283). Även Molloy (2008) menar att elevers engagemang är viktigt 

och påpekar att det skapas med hjälp av läsloggen. Genom den menar hon att elevers tankar 

uppmärksammas vilket skapar ett engagemang hos dem. Vanligt är det annars lärarens 

tolkning som står i fokus vilket Molloy menar inte skapar samma motivation hos elever att 

hitta sin egen tolkning om inte den lyfts fram eller uppmärksammas (Molloy, 2008, s. 82). Så 

elevers vilja att delta och känna sig sedda är en grundsten i undervisningen vilket Lgr11 också 

påpekar i det demokratiska uppdraget (Lgr11 s. 8). Att elevers tankar och reflektioner 

kommer till uttryck och tas på allvar är ett viktigt led i deras engagemang. 
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8.1.1 Tengbergs sex läsarter 

Vilka är då de olika läsarterna som Tengberg såg i sin studie? Den fösta är som jag nämnt 

tidigare den handlingsorienterade läsarten. Den innebär att fokus läggs på textens 

handlingsförlopp eller intrig. Det kan även handla om karaktärerna i texten, vilka de är hur de 

beskrivs och hur många de är med mera. Här läggs även läsarnas egna känslor in som 

projiceras på för att få igenkänning, utfyllnad och meningsskapande för läsaren. Den andra 

läsarten är den betydelseorienterade läsarten och handlar om att fokus ligger på tematiken i 

texten eller att texten och orden står för någonting annat, de symboliserar något. Här läggs 

fokus på hur enskilda delar kan tolkas eller hur tecken och ord kan leda till en vidare 

betydelse utöver det bokstavliga (Tengberg, 2011, s. 205-210). Den värdeorienterade läsarten 

utgår från värderingar, både etiska och estetiska. Här hamnar bland annat texten olika etiska 

dilemman i fokus eller textens estetiska uttryck och utseende, det handlar om individers 

omdömen kring texten (Tengberg, 2011, s. 211-215). Den fjärde läsarten är 

subjektsorienterad och läsaren själv hamnar i fokus. Här görs kopplingar till jaget, explicita 

erfarenheter och upplevelser i jämförelse med textens handling och situationer (Tengberg, 

2011, s. 216-219). Den näst sista läsarten är intentionsorienterad. Här hamnar författaren i 

fokus och meningen är att försöka ta reda på vilken intention författaren har med texten. 

Denna läsart är ofta efterfrågad av elever då de vill veta den bakomliggande orsaken till varför 

texten kommit till (Tengberg, 2011, s. 220-223). Den sista läsarten är metakognitiv, den riktar 

sig till läsarens egna tankar och hur texten påverkar både individen och dess tänkande, att bli 

medveten om sina egna tankegångar och att dessa kan skilja sig åt mellan olika personer 

(Tengberg, 2011, s. 224-230). Alla de sex läsarterna tillsammans utgör en omfattande 

granskning av texter och sätt att förstå dessa.  

Anledningen till att jag tar med och beskriver de olika läsarterna är för att de påverkar hur vi 

ser på texten och hur vi låter den påverka oss. Dessutom skriver Tengberg att beroende på 

vilken läsart vi använder så diskuterar och samtalar vi på olika sätt. Han tar upp flera exempel 

där eleverna hade olika läsarter och därför inte kunde förstå och svara varandra och därmed 

heller inte utveckla varandras svar. Han skriver att samtalen däremot möjliggör en dialog 

mellan läsarna, deras individuella rekonstruktioner av texten och den kollektivt aktiverade 

textstrukturen. Det innebär att eleverna inte nödvändigtvis förstår eller bygger på varandras 

föreställningsvärldar eller kan ge gemensamma svar på lärarens frågor eller tolkningsproblem. 

Men tillsammans visar eleverna en gemensam publik konstruktion av texten som potentiellt 

kan påverka en enskild individs läsning (Tengberg, 2011, s. 307). Beroende på vilken läsart 
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som används får ställda frågor olika svar. På frågan om texters handling kan svaret variera 

från textens bokstavliga handling till tematik, subjektiva känslor eller intentioner som texten 

antas förmedla. De olika läsarterna gör ett litteratursamtal varierande vilket en lärare måste ta 

hänsyn till. Tengberg lyfter bland annat fram att när elever i studien försöker åldersbestämma 

en karaktär tar de upp olika argument till varför de tror den har en viss ålder. En del påpekar 

att språket är för ”vuxet” för ett barn vilket det föreställer i berättelsen. Andra menar att 

karaktärens tankar visar en motsättning mellan den uttryckta och den verkliga åldern. Andra 

följer bara vad som står rent bokstavligt i texten, att det är 10-åringar (Tengberg, 2011, s. 

239f). De olika läsarterna som eleverna aktiverar bidrar här till en livlig diskussion kring 

något så grundläggande som en karaktärs ålder. Det visar att olika läsarter bidrar med olika 

perspektiv kring samma frågor. 
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9. Diskussion 

Under arbetes gång har tre ämnesområden särskilt kommit fram. De tre områdena är de frågor 

som ställs inför loggskrivandet, det är det som Rosenblatt kallar den estetiska läsningen men 

även hur litteratursamtalet har en stark anknytning till läsningen och loggskrivandet. Dessa tre 

hamnar nu komma i fokus och diskuteras närmare.  

Det som arbetet har visat är att läsloggen ger en ytterligare dimension till läsningen och 

bearbetandet av lästa texter. Det som från början skulle handla om läsloggen utvecklades till 

att den mer allmänna loggboken också behövdes förklaras men även att uppföljande samtal 

togs med. Detta bland annat för att Hurst (2005) som såg att något saknades när eleverna bara 

fick skriva läslogg som sedan lämnades in. Arbetet blev mer meningsfullt för både läraren och 

eleverna när de fick diskutera sina läsloggar med varandra. Men vi återkommer till 

diskussionen om litteratursamtalet. Först ska de förberedande frågorna diskuteras. 

9.1 Frågor 

I kapitelet om läslogg framkom det att en avgörande punkt är hur frågor ställs när elever ska 

skriva läslogg, och vilka frågor. Det som är mest genomgående i konstruerandet av läsloggen 

är att generella frågor används. Elever uppmanas att skriva vad de kommer att tänka på, 

känner och så vidare under sin läsning. Den enda litteraturen som lyfter fram konkreta frågor 

är Carlisle (2000). Han använder sig av Bentons frågor som eleverna ska försöka följa och 

besvara under läsningens gång. Jag tror att en orsak kan vara att det är en annan 

undervisningskultur i Taiwan där Carlisle genomförde studien. Min tolkning är frågorna var 

ett måste men också bara en början i arbetet, att eleverna sedan visste vilka sorts frågor och 

tankar det handlade om och skrev ned dessa mer spontant i sina läsloggar senare.  

Vidare tror jag att annan litteratur, till exempel Molloy (2008) och Hurst (2005), verkar vilja 

undvika att ge färdiga frågor, kanske av rädsla att dessa ska användas som frågemallar. De 

strävar efter att det mest ska vara fria associationer som dokumenteras i läsloggen. Kanske vill 

de undvika att konstruera frågemallar som kopieras och används rakt av utan att ta hänsyn till 

tankarna bakom verktyget. På det här sättet blir man tvungen att läsa litteraturen och tolka 

vilka sorts frågor som kan vara aktuella. Frågorna skapas ofta i situationen av antingen 

individerna själva när de läser eller som följdfrågor under diskussionen. Därför kan det vara 

svårt att fastställa färdiga frågor att utgå från. Men även att det kan bero på vilken text som 

läses och att frågorna måste anpassas till denna, att det inte finns några generella frågor som 

gäller för alla texter. Det som också påverkar utformningen av frågorna är läsloggens syfte, 
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vad ska den leda till och användas för? Beroende på om de används för att vidga elevernas 

perspektiv på olika frågor eller om det är för att uppmärksamma deras tankar måste olika 

frågor ställas. Sedan är det även avgörande hur läsaren ställer sig till texten, med vilken 

inställning och perspektiv den läser. 

9.2 Estetisk läsning 

Som arbetet visat är det främst den estetiska läsningen som uppmuntras i arbetet med 

läsloggen. Att eleverna ska ha en öppen syn och läsa med intresse och inte för att leta efter 

information de senare återger. Den estetiska läsningen gör också att eleverna uppmanas att 

hitta sina egna tolkningar av texten och svar på de frågor de själva ställer. Därmed undviks 

förmedlandet av ett färdigt svar i större utsträckning. Sedan ser jag det ändå som lärarens 

uppgift att ge eleverna det utrymmet, att inte ge intryck av att denne sitter på det rätta svaret. 

Det är läsaren som står i fokus, det är deras syn och tolkning utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper som ska komma till tals. Genom att eleverna gör en estetisk läsning gynnas också 

deras fantasi som jag ser det. De får göra vilka tolkningar och associationer de vill så länge de 

kan motivera dem och förklara hur det kommit fram till sin tolkning. Sedan kan läraren gå in 

och bidra med historiska fakta eller annan bakgrundsinformation för att ytterligare ge nya 

aspekter på texten, men de får inte bli det dominerande rätta svaret. Det är ändå eleverna och 

deras tolkningar som står i fokus. Det gör även att eleverna kan känna sig mer engagerade och 

motiverade. Att de får komma till tals och deras svar och bidrag tas på allvar vilket även 

gjorde det roligare för dem att lära och utvecklas. Litteraturen (bland annat Hurst, 2005) har 

påpekat att elever kände sig mer motiverade att genomföra sina studier om de fick dela med 

sig av sina tankar, tolkningar och frågor. Elevernas engagemang är ofta avgörande för hur de 

förstår och bearbetar en text samtidigt som lärares styrning alltid är en stor del. Genom att de 

får veta syftet med textarbetet innan arbetet inleds kan eleverna se nyttan och känna ett större 

engagemang. 

Med en estetisk läsning av texten skapas det tankar och idéer hos läsaren men även det Langer 

(1995/2005) kallar föreställningsvärldar. Läsloggen tvingar individen att dokumentera och 

därmed synliggöra dessa världar och tankar. Som jag ser det bildar läsloggen en tratt där alla 

tankar och idéer tvingas ned igenom och struktureras och formuleras, tankarna och idéerna 

kan uppstå omedvetet i individens vetande. Individen blir mer medveten om sina tankar 

eftersom de skrivs ned, jag tror av egen erfarenhet att det är lätt att glömma vad man kände 

och tänkte vid olika avsnitt i en text, framförallt efteråt. Genom att skriva ned alla reaktioner 

som texten framkallar i läsloggen blir eleverna medvetna kring det Bakhtin kallar 
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heteroglossia, att vi kan spåra de andra rösterna som format oss och försöka reda ut var de 

kommer från.  

Det som också borde gynnas av den estetiska läsningen är att eleverna kommer fram som 

individer. Undervisningen kan bli mer individuell trots att läraren inte behöver lägga ned mer 

tid på var och en av eleverna. Den individuella undervisningen sker mer av sig själv för att 

trots att hela gruppen eller klassen läst samma text förstås den inte likadant av alla utan var 

och en har sin egen tolkning. Tolkningen kan variera som vi sett på grund av olika 

erfarenheter, bakgrunder och kunskaper. Den ena eleven kanske har upplevt en likande 

situation som texten beskriver medan en annan inte alls känner igen sig. Gemensamt blir dock 

att eleverna tillsammans kan vidga sina vyer tillsammans genom att dela dessa olika 

erfarenheter till andra. 

9.3 Litteratursamtal 

Litteratursamtalet kom därför bli en naturlig del och uppföljning i arbetet med läsloggen, då 

även där engagemang är viktigt för hur eleverna utvecklar sin litteraturreception enligt 

Tengberg (2011). Som Hurst (2005) såg var det först när eleverna fick dela med sig som de 

blev riktigt motiverade att verkligen läsa hela texten och därmed slutföra uppgiften och 

dessutom komma ihåg texten bättre. Litteratursamtalet blir en naturlig del i arbetet med 

litteratur genom läslogg. Läsloggen gör att arbetet integrerar flera olika arbetssätt och bildar 

en helhet. Eleverna får läsa en text, tänka och skriva ned sina tankar för att sedan dela dem 

genom ett samtal eller en diskussion. Det gör det möjligt för olika individer att genom 

interaktion vidga och förändra sina föreställningsvärldar. Som jag ser det bildar detta en 

cirkel, för när de diskuterat eller samtalet blir det naturligt att börja om igen, att på nytt läsa. 

Antingen det är en ny text eller för att fördjupa sin förståelse och hitta nya sätt med hjälp av 

sina kamraters tankar och idéer.  

Tengberg (2011) lyfte fram att de finns olika läsarter som påverkar vilket sorts samtal det blir 

om litteraturen. Dessa kan också jämföras med Ewalds (2007) läsarter som trots att de kallas 

likadant inte helt syftar på samma sak. Tengbergs läsarter framkallas främst i 

litteratursamtalen medan Ewalds sker under läsningen och är mer övergripande. Ewalds 

läsarter handlar mer om vilken inställning eller pedagogisk grundsyn som finns på läsningen. 

Beroende på vilken av Tengbergs läsarter som dominerade kom olika perspektiv att förstå 

eller tolka texten fram. Det gjorde också att samtalet kunde stranda om inte de olika 

deltagarna förstod varandra på grund av att de utgick från olika läsarter. Det som jag dock ser 
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som bra med läsarterna är just det att olika perspektiv på samma sak kan ges. Antingen 

diskussionen begränsas till en viss läsart och belysa texten utifrån eller att de olika läsarterna 

tillsammans får visa en komplex och bred bild av den gemensamma tolkningen. Viktigt i 

diskussionen är dock att ställa öppna frågor som kan besvaras på olika sätt av deltagarna 

enligt Tengberg. Men även att läsarterna tillåts existera tillsammans och variera under 

läsningen och diskussionen. På så sätt kan alla elever vara med då alla har gjort en tolkning av 

texten. Begränsas diskussionen till ett letande efter ett rätt svar kan många kloka och 

intressanta reflektioner gå förlorade.  

9.4 Avslutning 

Arbetet har för mig lyft fram nyttan och möjligheterna med att integrera läsning, skrivande 

och samtal om litteratur. Fokus har här legat på ett verktyg för skrivande men samtidigt visat 

att de tre delarna hänger ihop. Att bara läsa kan vara meningsfull för den enskilda individen 

men kommer inte mycket längre än så. Att skriva en läslogg under läsningens gång kan vara 

ett steg på vägen till en större och bredare förståelse. Att inte skriva och direkt diskutera den 

lästa texten kan i vissa fall vara bra. Men jag tror det tvingar fram spontana tankar och mest 

blir det Tengberg kallar den handlingsorienterade läsarten som framkallas, där karaktärer och 

intrigen som hamnar i fokus. Det är först när läsloggen och upplevelserna delas med andra 

som det blir en större djup i kunskapsutvecklingen, när tankarna och idéerna först får landa 

och struktureras i skrift. Här kan vi tydligt se att Bakhtins och Vygotskijs tankar lyser igenom, 

att det är genom dialog och samspel som kunskapen och individerna utvecklas. 

Litteraturundervisningen bör därmed innehålla alla tre delar som integreras med varandra för 

att ge en ultimat inlärning. 

9.4.1 Vidare forskning 

Molloy (2008) lyfter fram att läsloggen främjar framförallt talängsliga flickor, men gäller här 

fördomen att pojkar inte är talängsliga utan oftast uttrycker sig spontant? Genomgående i hela 

arbetet lyfts framförallt flickor fram i de olika källorna. Det talas lite om hur pojkar får nytta 

av att använda loggboken, läsloggen eller gynnas i litteratursamtal. Det verkar som 

svenskämnet och framförallt litteraturundervisningen fortfarande är kvinnodominerat och 

även gynnar flickor och kvinnor. De verkar få ett ännu större försprång av de olika 

undervisningsmetoderna eftersom de i dem flesta fall bygger vidare på en redan 

kvinnodominerad sfär, skönlitteraturläsning. Dessutom gynnar det flickor för att det bygger på 

att uttrycka sina tankar och känslor vilket traditionellt är kvinnligt. Det jag saknat är hur 

pojkar påverkas av arbetet med loggböcker och läsloggar eftersom de redan från början 
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missgynnas, hur arbetar man med att försöka jämna ut dessa skillnader? Kan en mer 

frågestyrd upplägg gynna pojkar så de har något konkret att utgå ifrån eller är det något annat 

som krävs? Ämnet är värt att undersöka mer i framtiden, hur kan pojkar gynnas av metoderna 

med loggböcker och i litteratursamtal? 
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