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Verktygshäfte 

Loggboks- och dagboksanteckningar under VFU  

Studenten har ansvar för sitt egna lärande under VFU och hens egen aktivitet är en 
förutsättning för studentcentrerat lärande. Studenten ansvarar därmed, i samverkan 
med sin handledare, för planering och genomförande av den verksamhetsförlagda 
utbildningen så att kursens lärandemål uppnås. För att stödja studentens reflektion 
och därmed lärandet, ska reflekterande loggbok och dagbok användas under VFU-
perioden.  
 
Tankarna från såväl dagboken som loggboken gör det möjligt för dig att lättare 
identifiera din lärandeprocess. Båda dessa redskap kan utgöra underlag för den 
reflektion som görs tillsammans med VFU-handledaren och kan utgöra ett underlag 
till utvärderingssamtal samt den VFU-rapport som studenten ska lämna in efter 
avslutad verksamhetsförlagd utbildning.    

 
LOGGBOK 
Studenten uppmanas att regelbundet föra loggbok över vad som gjorts, hur det gått 
och reflektera över eventuella händelser som väckt tankar. Studenten är medveten 
om att loggboken skall kunna läsas av andra. Detta ger möjlighet till studenten att 
få återkoppling på det gångna arbetspasset och få diskutera de tankar som väckts 
under tiden. Handledaren kommenterar skriftligen i studentens loggbok både för att 
studenten skall få återkoppling och för att andra handledare skall kunna få en 
uppfattning om studentens styrkor och behov.  
 
Loggboken blir då också en viktig hjälp inför utvärderingssamtal. Även vid byte av 
handledare underlättar loggboken. Dessutom kan loggboken även användas som 
underlag för studentens VFU-rapport vid slutet av terminen. 
 
Tom Tiller beskriver i sin bok Aktionslärande (1999) en enkel metod som ger oss ett 
ramverk för att strukturera våra egna tankar. Metoden heter GLL (Gjort-Lärt-Lurt): 
 

 
Vad har jag GJORT?  

 
Vad har jag LÄRT?  

LISTA UT kloka råd jag vill ge 
till mig själv inför framtiden  

Vad hände?  
 
Vad kände jag? …  

Vad har jag lärt mig om  
temat i samtalet med dem  
andra?  

 
På vilket sätt bidrog  
jag/vi till lärandet i  
samtalet?  

Hur kan min insats möjligtvis 
förbättras nästa gång?  
 
Vad ska jag tänka på och vad 
kan jag ändra på till nästa  
gång?  
 
Hur påverkar detta mitt 
agerande som blivande 
socialarbetaren?  

Observera att hjälp frågorna (ovan) endast är till för att ge inspiration och ett exempel på hur man kan 
använda de tre nivåerna i loggen. 
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LOGGBOK (forts.) 

Med hjälp av GLL-metoden begrundar vi våra erfarenheter och vårt lärande, varför vi 
agerar som vi gör, vad vi bygger våra insikter på och så vidare. Det är först när vi är 
medvetna om vad vi gör som vi kan ändra vår praxis. När vi har skrivit logg ett tag 
kan vi söka efter mönster. Återkommer vissa problem? Hur kommunicerar jag med 
mina kollegor, hur arbetar jag i gruppen, vad lär jag mig, vad lär jag mig inte? Har jag 
uppnåt målen?  
 
Eftersom loggboken primärt är ditt eget dokument, så kan du prova på olika sätt att 
skriva tills du hittar en form som passar just dig. Men utifrån Tillers ramverk ovan går 
det bra att skriva loggen i form av en wordmall med rubriker som presenteras i 
dokumentet ”Anteckningsmall för loggbok”.  
 

DAGBOK 
Studenten bör också föra en reflekterande dagbok under hela VFU-perioden, men 
den är privat. En reflektiv dagbok utgör stöd när du reflekterar över det du upplever 
och utför under din verksamhetsförlagda utbildning. Dagboken kan inkludera dagliga 
händelser, studentens tankar, känslor och reflektioner. Den kan även ge dig stöd att 
se samband mellan teori och praktik samt bli medveten om de tankar och känslor 
som du kan få i vissa situationer.  
 
Välj ut och beskriv händelser som engagerat dig speciellt, känslomässigt eller 
kunskapsmässigt. Skriv i så nära anslutning som möjligt till händelsen för att försöka 
få med så mycket detaljer, tankar och känslor som möjligt. Det är vad du skriver som 
är det viktiga, inte hur du skriver. Dagboken är på samma sätt som loggboken ett bra 
stöd vid samtal med VFU-handledaren eller i reflektion med andra, samt ett bra 
underlag för VFU-rapporten.  

 
Det finns olika sätt att lägga upp även dagboken på, men inget är mer korrekt än det 
andra. Dagboken är alltså ditt eget dokument och du kan därför utforma den så 
personligt du vill. Självklart kan dagboken utformas enligt Tillers reflektionscykel 
ovan. Alternativt kan dagboken struktueras enligt exemplet i dokumentet 
”Anteckningsmall för dagbok”. Men viktigaste är att du försöka hitta ett sätt som 
passar dig. 
 
 


