
Lärarhandledning 

Logg från Östra
Författare Malin Appeltofft
Lärarhandledningen är gjord av Malin Appeltofft

Rekommenderas för åk 8 och 9 - gymnasiet

Före läsningen:

Introducera boken genom att skriva ut det första stycket och dela ut till varje elev eller visa 
det första stycket genom projektor så att alla ser.
Läs stycket högt. Be eleverna att skriva enskilt vem de tror skriver så här. Finns det några 
ledtrådar i texten om ålder, kön, var eller vilken tid det är?
Låt sedan eleverna sitta i par eller i liten grupp och läsa upp vad de har skrivit för varandra.
Låt eleverna diskutera och se om de har olika uppfattningar eller om de har uppfattat texten 
likadant. Lyft något från varje grupp i helklass.

”Det är ingen som orkar lyssna på mig när jag ältar varför jag är så blyg och stel och 

om jag någonsin kommer få en kille. Och egentligen tycker jag att jag är för gammal 

och att det är töntigt att skriva dagbok så jag kommer inte skriva Kära dagbok och 

sådant skit. Därför kommer jag kalla det här min loggbok. Och här är det jag som är 

kapten.”

Under läsningen:

Visa omslaget och läs baksidestexten tillsammans med eleverna.

Diskutera titeln. Vad betyder den? 

Läs det första kapitlet som börjar med 1986-08-17.

Skriv och diskutera:

Vad får vi veta om dagboksskrivaren? Skriv ner vad du vet hittills.

Vad verkar huvudpersonen känna och tänka om att börja gymnasiet?



Skriv som i en dagbok: 

Gå igenom med eleverna vad som är typiskt för en dagbokstext?

Beskriv någon gång då du var nervös inför någon stor förändring och hur du tyckte 

och kände. Du kan överdriva och hitta på, det måste inte vara självupplevt. Du kan 

hitta på en karaktär och en händelse. Skriv i dagboksform.

(Läs upp i par eller i liten grupp.)

Läs om den första terminen på gymnasiet, fram till och med kapitlet 

1987-01-28. 

Skriv och diskutera:

Vad får du för intryck av hur det är att gå i gymnasiet 1986?

Vad tänker du kring Malenas förhållande till sina föräldrar?

Vad tänker du kring att skolan anställde ett skinhead som dörrvakt på skolbalen?

Gör en personbeskrivning av Malena.

Läs fram till 1987-06-10

Skriv och diskutera:

Hur skulle du beskriva Malenas och Sonjas vänskap?

Hur verkar Malena förhålla sig till uppmärksamhet som hon får och vad tänker du om 

hennes förhållningssätt?

Läs om sommarlovet 1987-06-10 – 1987-08-29

Skriv och diskutera:

Vad tänker du om Malenas sommarlov (t.ex. sommarjobbet, resan till Spanien och att

hon slutar med fotbollen? 



Läs 1987-08-29 - 1987-09-14

Skriv och diskutera:

Ser du någon utveckling hos Malena och hur har hon förändrats?

Vad vet du om Richard och vad har du för intryck av honom?

Läs 1987-09-18 – 1987-11-18

Skriv och diskutera:

Vad får du för intryck av vuxenvärlden utifrån beskrivningarna i dagboken?

Vad tänker du om Malena och hur hon ser på killar?

Läs 1987-11-21 – 1987-11-22 

Skriv och diskutera:

Vad har du för tankar om Malena och Daniel? Kan du förutspå hur det kommer att 

gå?

Övrig reflektion om festen?

Läs 1987-11-23 – 1987-12-11

Skriv och diskutera:

Vad tror du Daniel känner inför Malena?

Vad tycker du om Malenas resonemang och beteende? Vad får du för intryck av vad 

hon har för självkänsla?



Läs 1987-12-13 – 1987-12-18

Skriv och diskutera:

Hur utvecklar sig Malenas och Daniels relation och vad tycker du om hur de beter 

sig? Får du mer förståelse och sympati för någon av dem eller vad får du för intryck 

av dem?

Läs 1987-12-19 – 1988-01-06

Reflektera, först enskilt skriftligt och sedan i par eller liten grupp: 

Hur verkar Malena må? 

Vad tänker du om Malenas vänskap med Sonja och Cilla och om att de försöker 

komma in på en klubb med falskleg?

Läs 1988-01-07 – 1988-01-24

Skriv: sammanfatta hur terminen börjar för Malena.

Diskutera: Vad tycker du om hur Malena beter sig och hur hon verkar ha det?

Läs 1988-01-25 – 1988-01-28

Muntligt: (enskilt, liten grupp, helklassdiskussion)

Hur verkar det vara mellan Malena och Daniel? 

Hur utvecklar sig deras relation?



Läs 1988-02-01 – 1988-02-24

Skriv en reflektion om hur du tycker att Malena agerar, förändras och/eller 

utvecklas. 

Vad får du för intryck av Timmy och vem han är och vad han vill?

Diskutera i par, liten grupp och lyft era tankar i helklass.

Läs 1988-02-25 – 1988-03-25

Skriv en reflektion om hur du tycker att Malena agerar, förändras och/eller 

utvecklas. Hur har hon det just nu?

Förutspå: Vad tror du kommer att hända?

Diskutera dina svar i liten grupp och sedan i helklass.

Läs 1988-03-28 – 1988-04-04

Vad mer får du som läsare veta om Malena och hennes relationer?

Vad får vi veta om hennes hemförhållanden?

Läs 1988-04-06 – 1988-04-22

Skriv och diskutera:

Vad tänker du kring alkoholkonsumtionen i boken?

Vad tänker du kring de vuxna i Malenas tillvaro?

Vad tänker du kring Malenas relation till musik och att få uppträda inför publik?

Vad tänker du kring Timmy och finns det något som du som läsare förstår men som 

Malena inte verkar förstå?

Vad tänker du kring Malena och Daniel och vad som kommer att hända mellan dem?



Läs 1988-04-23 – 1988-04-29

Skriv:

Vad får du för tankar om det som händer?

Finns det något som är tidstypiskt för 80-talet?

Vad får du för intryck av de vuxna?

Muntligt: 

Läs upp vad du har skrivit i par, sedan i liten grupp och lyft sedan i helklass

Läs 1988-05-01 – 1988-05-09

Skriv och diskutera:

Vad tror du Malenas pappa känner och tycker om att Malena är hemifrån så mycket?

Vad tänker du kring Malenas resonemang kring män och att känna sig som ett 

bytesdjur? Finns det någon skillnad i hennes resonemang jämfört med hur man 

resonerar idag?

Läs 1988-05-15 – 1988-08-10

Skriv och diskutera:

Vad får du för intryck av karaktärerna i boken nu när du lär känna dem lite mer? 

Finns det några fördomar om dem i boken som uppfylls eller som krossas?

Skrivövning: Miljöbeskrivning.

Skriv om en plats eller ett ögonblick / sommarminne med tydliga och utvecklade 

miljöbeskrivningar. Du kan hitta på en plats eller använda dig av en plats du känner 

väl till.



Läs 1988-08-13 – 1988-08-14

Skriv och diskutera: 

Vad får du för intryck av Malenas mamma? 

Vilka frågor väcks hos dig när du läser vad Malena skriver om mamman?

Hur skulle du beskriva Malenas och Daniels förhållande?

Skrivövning: Personbeskrivning.

Välj en av karaktärerna i boken och skriv en personbeskrivning. Om du har frågor 

kring karaktären du skriver om kan du skriva in frågorna i punktform.

Läs 1988-08-17 – 1988-09-19

Skriv och diskutera:

Vad tänker du kring festen och det som händer där?

Vad tycker du att Malena borde ha svarat och hur hade hon kunnat agera annorlunda

när Timmy pratar med henne vid brasan?

Läs 1988-09-22 – 1988-11-16

Skriv och diskutera:

Vad tror du att Malena känner för Timmy egentligen? Och vad tror du att Timmy 

känner och vill?

Vad tycker du om Daniels reaktion på att Malena är med på så många foton till 

fotokatalogen?

Vad tänker du kring det som Malena och Cilla skriver i frånvaropärmen?

Hur resonerar du kring p-piller och om / när det är rätt att börja med dem?

Hur tolkar du att Malenas självbild och självförtroende är?



Läs 1988-11-20 – 1989-01-09

Anteckna tre citat från texten och skriv dina reflektioner kring dem (så kallade 

läsloggar) Ex; citat sid 1 ”Det är ingen som orkar lyssna på mig…” reflektion: När jag 

läser detta undrar jag, tänker jag, tycker jag … Texten får mig att känna… Enligt 

berättaren verkar det som…

Läs upp dina läsloggar i par / liten grupp. Diskutera era reflektioner.

Läs 1989-01-16 – 1989-04-02

Skriv minst tre läsloggar och diskutera dem sedan i liten grupp.

Läs 1989-04-05 – 1989-05-19

Skriv minst tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Läs 1989-05-19 – 1989-08-24

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Läs 1989-09-04 – 1989-11-09

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Läs 1989-11-12 – 1990-04-18

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Läs 1990-05-07 – 1990-06-04

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.



Läs 1990-07-27 – 1990-08-06

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Läs 1990-09-02 – 1990-09-10

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Skriv och eventuellt dela med sig i liten grupp:

Varför tror du att Timmy tar livet av sig?

Vad kan man göra om man får veta att någon man känner har självmordstankar?

Vad kan man göra och var kan man få hjälp om man själv mår dåligt och har 

självmordtankar?

Läs 1990-09-19 – 1990-10-08

Skriv tre läsloggar och diskutera dem i liten grupp.

Skriv och eventuellt dela med sig i liten grupp: 

Varför tror du att Malena åker till Spanien?



Efter läsningen:

Skriv och diskutera;

Vad tänker du kring de vuxna som finns i Malenas liv (frånvaro av vuxna / 

närvarande vuxna)?

Jämför med ditt liv idag; vilka likheter och olikheter kan du se jämfört med Malenas liv

och den tid romanen utspelar sig?

Vad tänker du kring Malenas och Daniels uppbrott?

Vad tänker du kring Malenas och Timmys relation?

Vad tänker du kring Malenas år efter gymnasiet? (Hur har hon det?)

Välj en scen / händelse ur romanen och skriv ur en av karaktärernas synvinkel och 

måla upp en annan tolkning / upplevelse än Malenas.

Är Malena en trovärdig berättare? Utveckla ditt svar.

Välj en karaktär i romanen och låt denna skriva ett brev till Malena.

Välj en karaktär i romanen som Malena skriver ett brev till.

Hur kommer det att gå? Vad förutspår du?






