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”Det händer något”  
När studenter för skrivdagbok  

på lärplattform 

Paulina Nyman 
 

reativt skrivande A är en av de mest sökta kurserna på Sö-
dertörns högskola. I kurskatalogen beskrivs kursen vända 

sig till den som ”som vill utforska kreativt skrivande, praktiskt 
och teoretiskt” genom skönlitterärt skrivande såväl som sakprosa 
på fyra delkurser: Idé och uttryck, Prosaövningar, Analys och 
Essä. På den första delkursen, Idé och uttryck, får mina studenter 
i uppgift att föra en skrivdagbok1 parallellt med delkursens mest 
omfattande skönlitterära skrivuppgift. Ett av kursmålen för del-
kursen är nämligen att studenten ska kunna ”värdera egna och 
andras skrivstrategiska val”. Kursen har ett processorienterat 
synsätt på skrivande och studenterna arbetar i responsgrupper 
där värderingen av andras skrivstrategiska val examineras. Att 
studenten kan värdera sina egna skrivstrategiska val examineras 
bland annat genom denna enskilda skrivdagbok som sedan utgör 
en grund för en hemtentamen. Studenterna instrueras att i skriv-
dagboken reflektera över sin skrivprocess varje dag. 

Jag vill i den här texten diskutera vad som hände när förut-
sättningarna för skrivdagboken förändrades: från att ha lämnats 
in i samlad form tillsammans med slutversionen av projekttexten 
till att skickas in dagligen via högskolans lärplattform.  

                                                                               
1 Är det skillnad på en skrivdagbok, loggbok och journal? Jag har inte gjort 
den distinktionen i den här texten. 
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Skrivdagboken som hjälp för tanken 
Varför ska studenterna föra skrivdagbok? Studenter kan ofta ha en 
föreställning om att den ideala skrivprocessen är lineär: en skicklig 
skribent är den som tänker först och skriver sedan, från början till 
slut. Kursen utgår istället från att tanken och skrivandet inte går 
att skilja från varandra: en skribent tänker när hon skriver, och 
skriver när hon tänker. En text växer då fram cykliskt.  

När det handlar om att skriva facktexter brukar man tala om 
två typer av skrivande: klargörande skrivande och utforskande 
skrivande, som också kan kallas presentationsskrivande och tanke-
skrivande.2 Begreppen går även att använda för att beskriva det 
kreativa skrivandet som studenterna på min kurs ägnar sig åt.  

Målet med det klargörande skrivandet, eller presentations-
skrivandet, är en välformulerad slutprodukt.3 Innehållet ska 
kommunicera någonting för en utomstående mottagare, och 
språket ska vara bearbetat. Den skönlitterära projekttexten är en 
produkt av det klargörande skrivandet. Här räknas slutversio-
nen; det är den som medstudenterna och jag som lärare får se 
och som vi senare diskuterar under ett responsseminarium. 

Målet med tankeskrivande, å andra sidan, är den kreativa 
processen i sig.4 Tankeskrivande är ett sätt att tänka med pennan 
(eller tangentbordet!) för att få och pröva idéer, reda ut tankar 
och komma vidare i sin kreativa process. Skrivdagboken är en 
form av tankeskrivande. Den har inga krav på sig att vara kor-
rekt eller ens stringent. Mottagaren är studenten själv i första 
hand. Även om jag som lärare läser den kommenterar jag den 
inte. Däremot återkopplar jag till tankar och funderingar i den 
på seminarierna.  

                                                                               
2 Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg & Torlaug Løkensgard Hoel, Skriva för att 
lära. Skrivande i högre utbildning, övers. Sten Andersson (Lund: Student-
litteratur, 2011); Torlaug Løkensgard Hoel, Skriva på universitet och högsko-
lor. En bok för lärare och studenter, övers. Sten Andersson (Lund: Studentlit-
teratur, 2010). 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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När studenter blir medvetna om dessa två olika typer av skri-
vande kan de släppa idén om det lineära skrivandet. Att växla 
mellan utforskande och klargörande skrivande ger dem fler per-
spektiv på sin skrivprocess. Reflektioner över dessa egna lärproces-
ser är en viktig del av lärandet i sig.5 Därigenom kan studenterna 
själva utveckla strategier för att ta sig an större eller mindre skriv-
projekt i framtiden. För även om få studenter på en kurs i kreativt 
skrivande kommer att bli utgivna författare är skrivandet en cen-
tral del av livet för samtliga, och man kan nog anta att skrivandet 
kommer vara en viktig del även av deras kommande yrkesliv.  

Den ursprungliga skrivdagboksuppgiften 
Enligt den ursprungliga instruktionen skulle skrivdagböckerna 
lämnas in i samband med projektet, vid kursens slut. De skriv-
dagböcker som lämnades in var i många fall av rent rapporte-
rande karaktär, kortfattade och visade inte någon högre grad av 
reflektion:  

Idag har jag fortsatt skriva. Det rullar på bra. Har lyckats hålla 
mig till outlinen. Har nu skrivit två sidor på texten.6 

Flera studenter vittnade om att de hade glömt bort arbetet med 
skrivdagboken. ”Vill du att jag fyller i vad jag gjorde varje dag i 
efterhand?” undrade någon.  

I texterna återgavs okomplicerade skrivprocesser utan stick-
spår, utan stunder av icke-produktivitet, utan frågetecken, även 
om de var förknippade med viss prestationsångest. Det är nog 
troligt att vissa av dagboksanteckningarna har undvikit att berö-
ra de mer problematiska sidorna av skrivandet. Man kan också 
misstänka att en del dagboksanteckningar har redigerats eller 
skrivits i efterhand, för att få dagboken att skildra en okomplice-
                                                                               
5 Ivar Bråten, Vygotskij och pedagogiken, övers. Gunilla Hollsten (Lund: 
Studentlitteratur, 1998).  
6 Jag har fått lov att citera ur dessa skrivdagböcker. Jag har redigerat dem lätt 
och fingerat eventuella namn.  
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rad och stringent process, som en följd av ett missförstått syfte: 
att jag som lärare förväntar mig en text av klargörande karaktär. 
Det kan också vara enklare att beskriva en okomplicerad process 
i efterhand, när svårigheterna är överkomna och bortglömda. 
Dessutom framgick det av kursvärderingarna att arbetet med 
skrivdagboken hade uppfattats som perifert och svårmotiverat. 
Studenterna hade inte alls upplevt skrivdagboken som ett stöd 
för tanken under skrivprocessen, utan snarare som en extra 
börda under en redan intensiv studieperiod.  

För att studenterna skulle förstå syftet med skrivdagboken 
och uppnå kursmålet att värdera sina egna skrivstrategiska val 
behövde jag därför förändra uppgiften, instruktionen och/eller 
de praktiska förutsättningarna runt den. Jag valde det senare. 
Terminerna efter flyttade jag inlämningen av skrivdagböckerna 
till högskolans lärplattform. Jag hade en förhoppning om att 
kunna utnyttja studenternas digitala kompetens för att visa på de 
skilda aspekterna av klargörande och utforskande skrivande. 

Studenter och skrivande på nätet 
Som lärare på högskola och universitet bör man idag kunna utgå 
ifrån att studenterna är vana internetanvändare. I Internetstiftel-
sen i Sveriges rapport Elever och internet 2015 framgår att alla 
gymnasieelever har tillgång till internet hemma och i skolan.7 
Hela 80 procent av gymnasieeleverna anger att de känner sig helt 
eller till stor del delaktiga i informationssamhället, och 89 pro-
cent bedömer sig vara kunniga användare av datorer. Ungdo-
marnas vanligaste aktivitet på internet är att besöka något socialt 
nätverk och 73 procent av gymnasieungdomarna postar någon 
form av eget innehåll på internet. Innehållet kan vara texter, 
bilder och filmer, eller alltsammans i kombination. Många an-
vänder alltså redan internet för självdokumentation. Hur kan då 
detta utnyttjas och utvecklas på högskolan?  

                                                                               
7 Kristina Alexandersson och Pamela Davidsson, Eleverna och internet 2015 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2015). 
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Frågan om hur högskolan kan integrera studenters använ-
dande av internet och digitala verktyg diskuteras av Blåsjö, Håll-
sten, Karlström, Knutsson och Pargman (2014).8 De menar att 
”[e]levers och studenters kompetenser att förhålla sig kritiskt och 
kreativt till digitala medier kan användas som en grund för kri-
tiskt och kreativt förhållningssätt inom studierna”.9 Med rätt 
stöd kan därmed studenters vardagliga digitala skrivkompetens 
utvecklas till den digitala skrivkompetens som krävs i en akade-
misk miljö. Dessutom skulle studenters vetenskapliga skrivande 
och abstrakta tänkande kunna utvecklas genom digitalt skri-
vande i ännu högre utsträckning om lärplattformarna utveckla-
des för det.  

Exempel på hur studenter kan öva sina textuella färdigheter i 
digitala miljöer visar Lisbeth Amhag, som har studerat dialogicitet 
i nätbaserat lärande, bland annat när det gäller kamratrespons och 
självvärdering.10 Amhag beskriver studenters digitala diskussioner, 
där hela samtal finns kvar på lärplattformen att studera i efter-
hand, som ”frusna dialoger”.11 Skrivdagboken på Kreativt skrivan-
de A är dock ingen dialog, som de diskussionstrådar Amhag stu-
derar. Här kan man kanske kalla det en ”frusen monolog”. 

Amhag menar dessutom att kamratrespons är ett viktigt mel-
lansteg för studenters självvärdering.12 Genom att först låta stu-
denterna öva sig i att formulera och förmedla textrespons till en 
mindre grupp kurskamrater, och träna på att ta emot respons på 
egna texter och utifrån den bearbeta sina texter, utvecklar de en 
förmåga att identifiera och värdera olika perspektiv på text. Det-
                                                                               
8 Mona Blåsjö, Stina Hållsten, Petter Karlström, Ola Knutsson & Teresa 
Cerratto Pargman, Att skriva för att lära i digitala miljöer (Stockholms 
universitet, 2014).  
9 Ibid., s. 110. 
10 Lisbeth Amhag, Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med 
argumentering och responsgivning för lärande (Lund: Lunds universitet, 
2010); Lisbeth Amhag, ”Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lä-
rande”, i Lisbeth Amhag, Feiwel Kupferberg, & Marie Leijon (red.), Medie-
rat lärande och pedagogisk mångfald (Lund: Studentlitteratur, 2013). 
11 Amhag, Mellan ”jag” och andra, s. 8 
12 Amhag, ”Kamratrespons och självvärdering i nätbaserat lärande”. 
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ta är till hjälp när de sedan ska skriva i självvärderande syfte. Så 
sker även på Kreativt skrivande A. Även när responsgrupper 
träffas fysiskt, på campus, och samtalar om texterna får studen-
terna vana av att låta olika perspektiv mötas, vilket senare bör 
vara dem till hjälp i arbetet med skrivdagböckerna. 

Även Bjessmo och Karlsson redogör för samarbetets roll i 
nätbaserat lärande, men de understryker även ”dokumentatio-
nens och permanensen betydelse för lärande” på en lärplatt-
form.13 När studenters texter tillåts växa fram på en lärplattform 
under en kurs, och texterna alltså lagras digitalt på ett och sam-
ma ställe, görs de också tillgängliga för studenterna att återvända 
till och att reflektera över i återblickar. På så sätt synliggörs stu-
denternas pågående lärande. Just behovet av att underlätta själv-
dokumentationen och göra den permanent åtkomlig (åtminsto-
ne inom överskådlig framtid…) var det som lärplattformen i det 
här fallet främst kunde tillgodose.  

Skrivdagbok på lärplattformen 
Jag förändrade således arbetssättet, från en samlad inlämning av 
skrivdagbokens alla anteckningar tillsammans med skrivupp-
giften i slutet av kursen, till daglig publicering via lärplattformen. 
Jag skapade så kallade inlämningslådor, en för varje dag som 
projektet pågick. Inlämningslådorna var ”stängda”, vilket inne-
bar att studenten enbart kunde se och läsa sin egen text i lådan. 
På just den här specifika lärplattformen kunde studenter anting-
en ladda upp en fil till en inlämningslåda eller skriva text i ett 
fält. Jag uppmuntrade studenterna att skriva eller klistra in text 
direkt i fältet, eftersom detta innebar färre klickmoment för både 
studenter och lärare. Så här såg det ut: 

 

                                                                               
13 Lars-Erik Bjessmo & Ulla Karlsson, Länkar i lärandets kedja: Om nät-
baserat och interaktivt lärande (Stockholm: Liber, 2008). 183 
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(Bild 1: skärmdump av en öppen inlämningslåda på lärplattformen) 

I vänstermenyn kunde studenten nå alla inlämningslådor. Till 
höger syns arbetsytan där studenten antingen kunde skriva text 
eller bifoga en fil.  

Vid midnatt avaktiverades den aktuella dagens låda och stu-
denterna kunde inte längre lämna in något i den eller redigera 
gjorda inlägg. Därför blev studenterna tvungna att dagligen 
logga in på lärplattformen för att lämna in sin skrivdagbok. Upp-
giften blev alltså något mer omständlig än när de skulle föra dag-
boken i ett ordbehandlingsprogram på sin egen dator eller på 
papper. Det skulle kunna ha inneburit problem, men förmodli-
gen spelade kursens integration med lärplattformen i övrigt roll. 
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Studenterna behövde nämligen parallellt med projektet använda 
sig av lärplattformen för att se sitt schema, lämna in andra texter, 
hämta kurskamraters texter och nå sin e-post.  

Jag hade flera avsikter med att förändra inlämningsförfaran-
det. För det första ville jag underlätta studenternas textproduk-
tion. För det andra ville jag att inlämningen via lärplattformen 
skulle understryka perspektivväxlingen från ett presentations-
skrivande med den skönlitterära texten till ett utforskande skri-
vande. För det tredje hoppades jag kunna dra nytta av studen-
ternas vardagliga digitala skrivkompetens och försöka koppla 
den till akademisk digital skrivkompetens.  

Studenternas textproduktion 
Så vad hände? Det först tydligt märkbara var hur dagboksinläg-
gen blev fler och längre. Kvantitativt tycks studenternas textpro-
duktion därmed ha underlättats. När skrivdagboken lämnades in 
i slutet av projektet bestod studenternas dagbokstexter i genom-
snitt av 118 ord per dag. En student skrev dock väldigt omfat-
tande dagbokstexter och höjde medelvärdet. Medianvärdet för 
den här studentgruppen är 96 ord per dag. Terminen efter, med 
daglig inlämning via kurswebben, bestod studenternas dagboks-
texter i genomsnitt av 192 ord per dag, medianvärde 195. Även 
den efterföljande terminen följde samma mönster: i genomsnitt 
av 186 ord per dag, medianvärde 183. Som synes är medel- och 
medianvärdena för dessa grupper i stort sett överensstämmande. 
Medianvärdets ökning mellan den ursprungliga studentgruppen 
och snittet för de två efterföljande terminerna är 95 procent. 
Med daglig inlämning via lärplattformen skrev studenterna näs-
tan dubbelt så mycket.  

Att inlämningslådorna avaktiverades en efter en kan antas ha 
haft inverkan på studenternas inlämningar, eftersom möjlig-
heten försvann att obemärkt lämna in texter för sent. Det blev 
omedelbart uppenbart för både mig och studenten om en skriv-
dagbok missades eller struntades i. Studenternas medvetenhet 
om att jag hela tiden kunde följa deras arbete och se vilka som 
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var i fas med arbetet skapade ett incitament för dem att lämna in 
i tid. De allra flesta studenter var helt i fas och skrev i skrivdag-
boken varje dag. För de studenter som av olika anledningar inte 
skickade in sin skrivdagbok blev eftersläpningen mindre: funder-
ingar och reflektioner från dagen innan skrevs ned och lämnades 
in bara någon dag senare, som i det här exemplet:  

Jag glömde skicka in skrivdagbok igår!!! Kan ha varit för att jag 
inte hann skriva något, jobbade exakt hela dagen… Men! Jag 
funderade massor i alla fall och kom fram till detta: [---] 

Dessutom förhindrades efterhandsredigering av skrivdagboken. 
Kanske var det detta som gjorde inläggen längre: det gick inte 
längre att radera text som ett par dagar senare kändes irrelevant 
och dum. När studenterna skrev i skrivdagboken varje dag upp-
stod ”frusna monologer” som studenterna lärde sig att återvända 
till. Skrivdagboken fick på så sätt även framåtsyftande relevans 
som ett planeringsredskap. Den här studenten använde skriv-
dagboken för att samla idéer att återvända till senare:  

En bra dag. 

(Innan den försvinner måste jag få skriva ner en tanke jag fick: 
på slutet måste du nämna brevet, för att binda ihop säcken och 
ge dess placering en funktion). 

Studenternas utforskande skrivande 
Blev det klarare att skrivdagboken handlade om utforskande 
skrivande, något annat än klargörande? Ja, det fanns fler exempel 
på utforskande drag. Här har en student genom skrivandet reso-
nerat sig fram mot en lösning på ett problem:  

Nu är frågan om jag ska försöka binda ihop det med det slut 
som från början var tänkt och på så sätt få in Lydias tankar, eller 
om jag helt ska förtränga de idéerna och fokusera på de nypå-
komna. Går det att kombinera dem båda? Redan nu känns tex-
ten något osammanhängande - förvärras det om jag går djupare 
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in i ännu en karaktär? Kanske är det bättre att fokusera på Mari-
annes liv, det skulle också kunna ge en mer levande text - efter-
som det finns risk för att Lydias betraktelser kommer ske stilla-
sittande på en stol. Så ur berättarsynpunkt är Mariannes historia 
mer intressant än Lydias. Kanske var det därför texten gled över 
dit? 

I exemplet ovan ställer studenten sig flera frågor. Andra studen-
ter gjorde samma sak:  

Vad gjorde man på 20-talet om man var för nära för att ta i 
hand men för främmande för att kramas? 

Vad har hon för ton? Vad skriver hon om? Ska jag efterhärma 
Söderbergs språk? 

Jag försöker föreställa mig hur Kristin kan ha känt sig i bakgrun-
den av Doktor Glas liv, kände hon som jag, när jag studerade 
mannen, när hon tjuvlyssnade och tittade på Doktor Glas? Tassar 
hon runt, som jag som inneboende i en annans lägenhet gör? Var 
går gränsen när längtan blir för stark? När kommer man till 
punkten att ett mord känns som den enda rätta utvägen? 

Med frågorna öppnar texterna upp för fler perspektiv, fler möjli-
ga tolkningar och lösningar. Det visar också att studenten tvekar 
och söker sig fram till en lösning, och att processen är allt annat 
än spikrak.  

Studenttexternas progression  
Närmade sig studenternas dagboksinlägg en akademisk digital 
skrivkompetens? Ja, för det första innehöll studenternas dagboks-
inlägg kopplingar till kurslitteratur och annan litteratur, som rela-
terades till deras egen skrivprocess och/eller deras egna texter:  

Woolf ville ha ett eget rum. Jag skulle behöva en sån där klocka. 
En sån där klocka som Hermione har, du vet, hon i Harry Pot-
ter. Hennes klocka stannade tiden, drog den tillbaka, bildade 
små luckor.  
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Skitsamma, börja bara skriva nu istället, Hedvig, Elbow-style... 

Amanda Svensson är en författare som jag älskar, eller i alla fall 
så älskar jag hennes sätt att skriva i Välkommen till den här 
världen. Jag hade valt ett stycke ifrån den boken för några veck-
or sedan när vi fick i uppgift att ta med något vi gillar (eller inte 
gillar) och jag insåg till min glädje idag när jag skrev att texten 
blir lite som hennes på så vis att hon också skriver ut karaktärer-
nas känslor med hjälp av kursiva ord, mycket utropstecken, ra-
dar upp exempel på exempel med drömmiga ord och associatio-
ner/liknelser osv. Det är även mycket dramatiskt och överdrivet. 

I pjäsen jag läste, Våren Vaknar av Frank Wederkind, så händer 
det flera olika händelser som följs upp samtidigt, som flera trå-
dar som har med varandra att göra. Där får man också lära kän-
na karaktärerna när de går igenom flera olika sorters prövning-
ar. Jag såg också en film på bio, The theory of everything, om 
Stephen Hawkings liv. Då slog det mig att filmen var i mångt 
och mycket en redogörelse över hans liv och jag fick aldrig rik-
tigt känna med dem. Jag blev en observatör. I min pjäs blir pu-
bliken också observatörer. 

För det andra visade dagboksinläggen spår av reflektion kring res-
ponsarbetet, vilket gav responsarbetet ytterligare relevans för dem:  

Jag har också tänkt mycket på det där med att inte hålla läsaren i 
handen. Det har gjort att jag rannsakat varje mening. Dessutom 
hade vi ett långt samtal efter vår responsgrupp om hur en text 
som inte är kronologisk kan skapa en annan typ av spänning än 
en som skrivs rätt och slätt från a till b. Det inspirerade mig ock-
så - så idag har jag experimenterat med både utelämnanden och 
tidsperspektiv. Det kändes kort och gott som om jag var fylld 
med både nya insikter och perspektiv, samt att textinnehållet 
flöt på ovanligt smärtfritt. 

Något som kommit upp i responsgruppen på mina två tidigare 
grejer är att folk i vissa fall har haft svårt att följa med i hand-
lingen för att jag kanske hoppat för mycket eller utelämnat för 
mycket information. Men jag tror att jag kommer kunna balan-
sera det bättre i den här novellen. 
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Den vardagliga digitala skrivkompetensen visade sig fortfarande 
genom ett informellt och subjektivt språk. Jag har som sagt kor-
rigerat studenternas texter i mina exempel, för så här kunde det 
se ut: 

va fan - james joyce anses vara ett geni men det han skriver är 
stundtals oläsligt – eller ganska mycket av bokhelvetet är ju ex-
tremt trögt att läsa – då kan väl jag oxå få va lite trög - samtidigt 
är det ju james joyce… säger ju de, skrivandet är krongligt asså. 
inte själva fysiska knappandet – nä de är köttigt – integriteten 
blir på nått sätt alltid riskerad – lite poker över de hela. 

Men samtidigt bearbetade fler studenter kurslitteraturen, semi-
narierna och responsarbetet i sina dagboksinlägg. Studenterna 
kunde också svara på frågor som de ställt sig själva dagen före, 
och de kunde kommentera sina tankar från inledningen av pro-
jektet med det färdiga resultatet. Därmed möttes fler perspektiv, 
vilket också gjorde att studenterna visade större medvetenhet om 
sitt eget skrivande och sin skrivprocess. De börjar därmed närma 
sig det som krävs av skrivande på högskolan utan att jag egentli-
gen hade förändrat innehållet i uppgiften. Givetvis skulle arbetet 
med skrivdagboken kunna systematiseras ytterligare, för att ytter-
ligare stärka studenternas skrivutveckling.  

Vad tyckte studenterna? 
Tidigare terminer hade studenterna alltså uttryckt i utvärdering-
arna att de inte förstått syftet med skrivdagboken. Men i sina 
digitala skrivdagböcker mot slutet av projektet uttryckte majori-
teten av studenterna att skrivdagboken hade underlättat deras 
arbete och att det var en metod de gärna ville fortsätta med.  

Det är kul, det här, alltså att skriva dagbok. Kanske borde göra 
ett försök att skriva något ordentligt. Det skulle kanske kunna 
bli något. Något trevligt. Känns som hela kursen lite fungerar 
som en spark i röven. få igång skrivandet – mer tvångsmässigt. 
Gillar ju att skriva men älskar att skriva under press. Det känns 
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mer meningsfullt då. Jag kanske ska fortsätta med att ägna en ti-
ominutare varje dag åt bara text – bara producera ord- mala lik-
som. För det händer något. Det gör det verkligen. 

Förmodligen kom många av dessa reflektioner som en följd av 
skrivdagboken, jag tackar jag för det och noterar att jag måste 
föra skrivdagböcker runt andra skrivprojekt. 

Jag har aldrig gjort det förut, men det har faktiskt varit givande 
att sitta och reflektera över det jag har skrivit varje dag. Även 
om inte allt har kommit med i min dagbok tycker jag ändå att 
det har satt igång olika tankeprocesser som har hjälpt mig att 
komma vidare med berättelsen. 

Texttypen och syftet hade dock behövts klargöras ytterligare. 
Texttypen var fortfarande oklar för vissa studenter. Att kalla det 
dagbok är problematiskt, eftersom en dagbok enbart skrivs med 
en själv som mottagare. Den här dagboken skulle även jag, lära-
ren, läsa. Även om jag inte kommenterade skrivdagböckerna, 
visade jag att jag har läst dem genom att återkoppla till dem på 
seminarierna. Flera studenter tyckte att det var svårt att förhålla 
sig till detta: 

Vem skriver jag för egentligen? 

Jag tycker att det känns konstigt och svårt att skriva den här 
skrivdagboken. Jag har aldrig skrivit dagbok tidigare och det blir 
inte lättare av att redogöra för mitt skrivande i den här formen 
heller. 

I föregående exempel förknippar studenten denna skrivuppgift 
med ett vardagligt dagboksskrivande, och kopplar svårigheterna 
med skrivdagboken till att inte ha övat på ett vardagligt dagboks-
skrivande tidigare. Skulle det bli lättare om jag som lärare be-
nämner det skrivlogg istället? Eller lärlogg? Troligtvis inte: ordet 
logg har sannolikt lika många vilseledande konnotationer som 
ordet dagbok. Förmodligen hade jag behövt förtydliga dagbo-
kens syfte ytterligare. En annan student skriver så här:  



 
 
P A U L I N A  N Y M A N  

 168 

Skrivdagbok, jag vet inte. Halvrörig reflektion över projektet, ja. 

Den här studenten förväntar sig att en skrivdagbok ska vara 
något annat än en ”halvrörig reflektion”, kanske en stringent 
analys. Även för dennes del hade jag behövt förankra uppgiftens 
syfte och det utforskande skrivandets funktion. 

Avslutande reflektioner 
Enbart genom att förutsättningarna för inlämningen av studen-
ternas skrivdagböcker förändrades deras texter på flera sätt. 
Texterna blev längre, de fick fler utforskande drag och fler pers-
pektiv fick mötas i dem. Men det viktigaste resultatet är att arbe-
tet med skrivdagboken upplevdes som värdefullt för studenterna 
och att de flesta uppgav att de hade haft nytta av att skriva den. 
Men fortfarande var det svårt för vissa studenter hade förstå 
syftet med dagboksskrivandet. Det är förstås min uppgift som 
lärare att tydligare klargöra instruktionerna och förväntningar-
na.14 Jag tror också att poängen med skrivdagboken för en del 
studenter kanske först kan bli tydlig när den ska användas, i 
reflektionerna i hemtentamen.  

Jag har i den här texten fokuserat på lärplattformens fördelar 
i relation till ett individuellt arbete i en campusbaserad under-
visning, men såväl Bjessmo och Karlsson15 som Amhag16 utgår 
från studenters gemensamma lärande i nätbaserad distansunder-
visning. Det finns förstås poänger med att utveckla skrivdagbo-
ken till något mer än en frusen monolog, till exempel till en 
dialog mellan studenter och lärare, som Dysthe, Hertzberg och 
Hoel förespråkar.17 Den aktuella lärplattformen erbjuder visst 
stöd för detta, men det är komplicerat och klumpigt. Att kunna 
kommentera direkt i text, med bubblor, som i Google Drive eller 

                                                                               
14 Se Dysthe, Hertzberg & Hoel, Skriva för att lära. 
15 Bjessmo & Karlsson, Länkar i lärandets kedja. 
16 Amhag, Mellan ”jag” och andra; Amhag, ”Kamratrespons och självvärder-
ing i nätbaserat lärande”. 
17 Dysthe, Hertzberg & Hoel, Skriva för att lära. 
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Word hade varit att föredra. Att frysa och bevara dialog mellan 
studenter mitt i en skapandeprocess skulle också vara fruktbart.18 
Lärplattformen erbjuder ett diskussionsforum, men det har visat 
sig vara svårt att skapa aktivitet där. Intressant i sammanhanget 
är att dessa studentgrupper på eget initiativ har skapat facebook-
grupper, bortom högskolans system. Det verkar finnas ett behov 
av att diskutera skrivprocess och idégenerering och, förstås, de 
sociala aspekterna av studierna. Men man kan fråga sig om det 
finns något behov hos studenterna av att just högskolan tillhan-
dahåller en sådan lösning.  

Kanske kan skillnaden mellan det utforskande respektive det 
klargörande skrivandet ha understrukits genom de olika inläm-
ningsförfarandena. Förutom att det utforskande skrivandet läm-
nades in via en lärplattform skedde också dessa inlämningar dagli-
gen och de låstes för redigeringar efter hand. Det klargörande 
skrivandet fick pågå separat, i ett annat program och utan insyn.  

I rapporten Elever och internet 201519 frågas det inte efter hur 
ofta elever skapar eget innehåll i en ordbehandlare eller vilket 
slags innehåll det i så fall skulle kunna vara. Förmodligen skiljer 
det sig från den internetbaserade innehållsproduktionen som 73 
procent av gymnasieungdomarna uppger att de ägnar sig åt. Att 
skilja på den produktion som sker i exempelvis ett Worddoku-
ment och den produktion som sker på internet, i en lärplatt-
forms textruta, tror jag har betydelse. Hoel resonerar kring skill-
naden mellan att skriva med penna och att skriva med dator20 
och här uppstår någonting liknande. Vad förknippar egentligen 
studenterna med skrivande i datorns ordbehandlingsprogram 
och vad förknippar de med det internetbaserade skrivandet? Och 
med ord från Blåsjö, Hållsten, Karlström, Knutsson och Parg-
man med flera:21 hur kan jag som lärare utnyttja studenternas 
                                                                               
18 Se Amhag, Mellan ”jag” och andra; Amhag, ”Kamratrespons och själv-
värdering i nätbaserat lärande”. 
19 Alexandersson & Davidsson, Eleverna och internet 2015. 
20 Hoel, Skriva på universitet och högskolor. 
21 Blåsjö, Hållsten, Karlström, Knutsson & Cerratto Pargman, Att skriva för 
att lära i digitala miljöer. 
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kritiska och kreativa förhållningssätt till internet för att få dem 
att utvecklas mot samma kritiska och kreativa förhållningssätt 
till sitt skrivande? Hur kan jag dra nytta av studenters vardagliga 
digitala skrivkompetens för att utveckla deras akademiska digita-
la skrivkompetens? Kanske är skrivdagboken på lärplattformen 
ett sätt att göra det.  




