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Abstrakt 

Studies syfte är att undersöka på vilka sätt tre bildlärare använder sig av bloggar i under-

visningen samt vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. 

Studien är genomförd utifrån ett designteoretiskt, multimodalt och sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Tre kvalitativa, fokuserade, ostrukturerade intervjuer med bildlärare verksamma i 

grund- och gymnasieskolan har genomförts. Materialet har strukturerats och analyserats med 

hjälp av kvalitativ tematisk analysmetod. Av resultatet framkom att bildlärarna ser pedagogiska, 

bedömningsmässiga, effektiviserande och kommunikativa möjligheter i användningen av 

bloggar i bildundervisningen. De ser även en rad hinder som teknikproblem, förutsättningar 

samt elevernas integritet. I resultatet framgick att det finns ett samband mellan lärarnas olika 

förutsättningar och deras val av bloggformat. Olika förutsättningar skapar olika möjligheter för 

vilken plattform som är gynnsamt att använda i respektive lärares undervisning. Lärare som 

designar för lärande gör det i ett specifikt sammanhang och måste förhålla sig till designens 

specifika förutsättningar. Olika designer av rum för lärande skapar i sin tur förhållanden som 

är gynnsamma för vissa typer av aktiviteter men försvårar för andra. Lärarnas arbete med 

bloggar i undervisningen ser därför ut på olika sätt och används som verktyg för olika syften. 

Resultatet visar att lärarna i olika utsträckning använde bloggen som ett verktyg för exponering 

av elevarbeten och extern kommunikation, som ett verktyg för bedömning och återkoppling, 

som ett verktyg för dokumentation, samt som ett verktyg för lärande. 

Nyckelord 

Blogg, bildundervisning, bildämnet, digitala medier, digitalisering, design för lärande, multi-

modalitet. 

Tack 

Jag vill ge ett stort tack till de tre bildlärare som tog sig tiden att medverka i studien, utan er 

hade det inte varit möjligt! Jag vill även tacka min handledare Eva Cronqvist samt mina kurs-

kamrater som kommit med många nyttiga synpunkter i skrivprocessen och arbetet med under-

sökningen. Slutligen vill jag tacka min familj och sambo för deras tålamod när de har lyssnat 

och fungerat som ett bollplank för alla mina tankar kring arbetet. De har även stöttat och drivit 

på i stunder när orken har sviktat. 
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1 Inledning 

Jag har under min tid som lärarvikarie och i min verksamhetsförlagda utbildning kommit i 

kontakt med ett flertal digitala lärplattformar1 vilka jag ofta upplevt som icke flexibla och ej 

anpassade efter bildämnets behov. Det blir många gånger besvärligt när elever ska lämna in 

arbeten i andra former än text då större mediaformat inte alltid stöds av plattformarna. Än värre 

är det att få en överblick över arbetena när de ska bedömas då olika filer ofta inte går att se 

samtidigt. Att skapa ett pedagogiskt, visuellt överblickbart digitalt klassrum med film- och 

bildexempel, material och instruktioner blir svårt med de flesta lärplattformarnas upplägg. 

Jag har även kommit i kontakt med pedagogiska bildämnesbloggar som på många sätt verkar 

fungera som ett komplement till lärplattformarna. Bloggarna ser olika ut och har ofta olika 

funktioner och målgrupper. Vissa vänder sig enbart till andra bildlärarkollegor med tips och 

lektionsupplägg, medan andra riktar sig direkt till eleverna som digitala klassrum. Det är de 

sistnämnda jag har valt att intressera mig för. Min uppfattning är att bloggen som pedagogiskt 

verktyg har en stor potential. Den skulle kunna fungera som ett komplement både till dåligt 

anpassade lärplattformar, men skulle också kunna fylla det tomrum som Skolverket har 

konstaterat finns i bristen av läromedel i bildämnet (Skolverket 2015, 34). Denna studie vill 

därför undersöka på vilka sätt bildlärare använder sig av bloggar i undervisningen samt vilka 

möjligheter och hinder de ser med bloggen som bildpedagogiskt verktyg. Jag hoppas att under-

sökningen kan bidra till en förståelse för hur bloggar på ett fruktbart sätt kan användas i bild-

undervisningen och kanske inspirera fler lärare till att våga testa på att använda bloggar som 

bildpedagogiska verktyg. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt bildlärare använder sig av bloggar i under-

visningssammanhang och vilka möjligheter och hinder de ser med bloggen som bild-

pedagogiskt verktyg. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• På vilka sätt använder bildlärarna bloggar i sin undervisning?  

• Vilka möjligheter och hinder ser bildlärarna med bloggen som pedagogiskt verktyg i 

bildundervisningen? 

 

1 En lärplattform, även kallad LMS (Learning Management System) är en nätbaserad lärmiljö där lärare och 

elever kan kommunicera och hantera digitalt kursinnehåll som exempelvis pedagogiska planeringar eller 

inlämningar av uppgifter (skolverket 2018, 17). 



 

2(42) 

 

• Vilka innebörder visar sig i bildlärarnas användning av, och syn på bloggen som 

pedagogiskt verktyg i bildundervisnigen? 

1.2 Bakgrund 

Digitaliseringen är en process som har förändrat samhället och människors förutsättningar i 

livet i stor utsträckning. Dagens elever lever i ett allt mer digitaliserat samhälle och ny teknik 

utvecklas i snabb takt. Idag spelar den digitala tekniken en stor roll i både arbets- och vardags-

livet. Det är svårt att förutspå vilka kunskaper som kommer att behövas i framtiden, men att 

besitta digital kompetens är nödvändigt för att fungera i vår digitaliserade samtid. Hösten 2017 

beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet är att det 

svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, 

för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet, samt för att barn och elever ska uppnå en 

hög digital kompetens. Målet är uppdelat i delmål och åtgärder som förväntas uppnås 2020 

(Utbildningsdepartementet 2017, 4–5). 

Som ett led i digitaliseringsstrategin genomfördes en revidering av skolans styrdokument som 

började tillämpas den första juli 2018. Revideringen bestod av tillägg om digital kompetens 

(Skolverket 2019b, 6). Då tillägg av digitala verktyg i bildämnets kursplan gjordes under 

formuleringen av Lgr11 innebar denna revidering ingen förändring av bildämnets syfte eller 

centrala innehåll utan berörde läroplanens del ett (skolans värdegrund och uppdrag) och två 

(övergripande mål och riktlinjer) samt en handfull andra skolämnen (Skolverket 2019a). I 

Formuleringen av skolans uppdrag i Lgr11 har bland annat följande tillägg gjorts: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Skolverket 2019c, 4) 

Det är alltså skolans ansvar att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla digital 

kompetens och förståelse för samhällets digitalisering. I bilagan till regeringsbeslutet om skol-

väsendets digitalisering skriver Utbildningsdepartementet att det även är av vikt att lärare 

använder digitaliseringens möjligheter som ett sätt att nå alla mål som framgår i styr-

dokumenten, inte enbart de som är kopplade till digital kompetens. Detta för att skolan ska följa 

med i samhällets tekniska och digitala utveckling, vilket enligt utbildningsdepartementet är en 

fråga om både likvärdighet och kvalitét (Utbildningsdepartementet 2017, 7). 
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Den största framgångsfaktorn till en lyckad digitalisering av undervisningen är lärarens digitala 

kompetens och förmåga att integrera digitala verktyg på ett adekvat sätt i den pedagogiska 

praktiken. Om lärarens kompetens på området inte är tillräcklig kan användningen av digitala 

verktyg tvärtom få negativa konsekvenser och leda till en försämring av elevernas studiero 

(Ibid., 8). Det är därför viktigt att lärare inte enbart har en tillräckligt bra grundläggande digital 

kompetens utan att de även vet i vilka sammanhang och på vilka sätt digitaliseringens möjlig-

heter kan nyttjas. 

Redan i betänkandet SOU 1994:118 slår IT-kommissionen fast att ”lärarna skall ges möjlighet 

att kunna fungera som IT-användningens föredömen inom alla utbildningsformer. Fortbildning 

av lärare, med och för användning av IT, är nödvändig.” (SOU 1994:118, 10). Trots att det gått 

25 år sedan dess visar skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin som 

genomfördes 2018 att drygt hälften av lärarna i undersökningen fortfarande upplever ett behov 

av kompetensutveckling inom området (Skolverket 2019b, 3). Samhällets digitalisering är en 

ständigt pågående process och det är en utmaning för skolan att hålla jämna steg med den 

snabba digitala utvecklingen. 

För att kunna möta det behov som finns av fortbildning hos lärare krävs fortsatt forskning på 

området då undervisningen i skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund (Utbildnings-

departementet 2017, 14). 

1.3 Forskningsöversikt 

Nedan presenteras ett urval av den forskning som har bedrivits kring digitaliseringen av bild-

ämnet samt användning av bloggar som pedagogiskt verktyg i bildämnet och andra skolämnen. 

1.3.1 Bildämnets digitalisering  

I artikeln Digitala medier i bildämnet: möten och spänningar sammanfattar bildpedagogerna 

Anders Marner och Hans Örtegren (2013) tidigare forskning som de båda har bedrivit om 

digitala mediers implementering i bildundervisningen och utvecklar resultaten teoretiskt utifrån 

ett medieekologiskt perspektiv. Artikeln är en del av ett större forskningsprojekt kallat 

skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen: bild, musik och svenska 

(Marner & Örtegren 2013, 28, 35, 37). Studierna visade på fyra övergripande synsätt på digitala 

mediers förhållande till bildämnets praktik: motstånd, addering, inbäddning och digitala 

mediers dominans (ibid., 28). Motstånd till digitala medier återfanns på tre av de nio skolor som 

undersöktes. Digitala medier betraktas här som irrelevanta eller mindre viktiga för ämnet och 

sätts åt sidan till förmån för analogt bildarbete. Motståndet kan finnas både hos undervisande 

https://lagen.nu/sou/1994:118
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lärare eller hos skolans ledning som brister i tillhandahållandet av resurser (ibid., 38–39). Fyra 

av de nio skolorna hade ett adderande synsätt på digitala medier. Där genomfördes under-

visningen till övervägande del analogt men vissa digitala moment adderades eller ersatte 

tidigare analogt arbete, dock inte på regelbunden basis. När ett nytt innehåll infogas i ämnet, 

utan att verksamheten anpassas kan lätt stoffträngsel uppstå (ibid., 39–40). Digital inbäddning 

fanns på två av de studerade skolorna. Inbäddning innebär att digitala medier integreras i under-

visningens alla faser och blir en naturlig del av arbetet i bildsalen. Digitala verktyg används då 

regelbundet i presentationer, research, bildskapande, kommunikation, dokumentation och 

bedömning. Argumenten för inbäddning är effektivisering, flexibilitet, enkelhet, ökad 

motivation samt ett fokus på processer och kommunikation (ibid., 41–42). Författarna lyfter 

även ett fjärde möjligt synsätt som de inte återfann på någon skola i undersökningen, nämligen 

digitala mediers dominans. I en undervisning dominerad av digitala medier skulle fokus ligga 

på instrumentella färdigheter som att bemästra olika digitala program. (ibid., 43).  

Bildpedagogen Catrine Björck (2014) skriver i sin avhandling "Klicka där!": en studie om bild-

undervisning med datorer om vad som sker i bildundervisningen när elever använder datorer i 

sitt bildskapande. Studiens syfte är att undersöka hur bildlärare kan skapa det som Björck kallar 

”didaktiska rum för bildpedagogiskt lärande i undervisningssituationer där digitalt bildarbete 

står i fokus” (Björck, 2014, 18). Resultatet tolkas med hjälp av teorier om social-

konstruktionism, poststrukturalism och diskurspsykologi (ibid., 55). I resultatet framgår att den 

digitala tekniken påverkar vad som sker i undervisningen och hur elever och lärare interagerar. 

Författaren noterar att vid de observerade lektionstillfällena läggs stort fokus vid att lära sig 

behärska den digitala teknik som används vid bildframställandet och att samtal kring visuella 

uttryck eller kommunikativa aspekter därför får stå åt sidan. Hon menar att sättet som den 

digitala tekniken implementeras i de studerade undervisningssituationerna kan benämnas som 

addering med Marner och Örtegrens begrepp (ibid., 179, 184). Björck understryker att 

didaktiken måste anpassas vid implementeringen av digitala redskap för att kunna utnyttja dess 

pedagogiska möjligheter. Hänsyn behöver tas både till datorns förutsättningar men även till de 

förändrade förhållanden som uppstår vid användningen av datorer i undervisningen (ibid., 196). 

Ett sådant förändrat förhållande ges exempel på i studien då de intervjuade lärarna upplevde 

svårigheter med att uppmärksamma elevernas processer när de arbetade digitalt, vilket hade 

betydelse både för elevernas möjlighet till reflektion men även för lärarnas bedömningsarbete. 

Björk menar att detta enkelt hade kunnat lösas genom att spara olika utkast av arbetet. Hon talar 

för digitala portfolios eller bloggar som då kan fungera både för dokumentation och reflektioner 
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kring elevernas processer, men också som arena för återkoppling som möjliggör en flerstämmig 

dialog (ibid.,198–199). 

I Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, även kallad NÄU-13, 

framkommer ett flertal uppgifter om hur digitaliseringen ser ut i bildämnet i årskurs sex 

respektive nio. Bland annat har de olika redovisningsformer som används ute i skolorna 

studerats. I utvärderingen framkommer att drygt en tredjedel av eleverna i årskurs nio menar att 

redovisning, utvärdering och skriftlig och fotografisk dokumentation ibland eller ofta sker 

digitalt. Bland lärarna är det ca 40 procent. I årskurs sex uppger både lärare och elever att det 

är ännu mindre förekommande, under 25 procent. Både lärare och elever tycks alltså vara 

överens om att användningen av datorer inte förekommer så ofta i dessa sammanhang. Den 

vanligaste redovisningsformen är att redovisa för sin lärare eller inte alls. Författarna framhåller 

att det finns risker med uteblivna eller begränsade redovisningar då kommunikationsprocessen 

inte fullbordas, vilket kan innebära ett problem för lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(Skolverket 2015, 82–85). 

I utvärderingens fördjupningsstudie framkommer att tekniska lösningar i form av web-baserade 

verktyg och rapporteringssystem av lärare ofta upplevs som komplicerade och svåra att sätta 

sig in i och därför fungerar dåligt. Författarna menar att kommuner och skolor just nu tycks 

vara inne i en problematisk utprövningsfas (ibid., 160–161). Bland de intervjuade lärarna fram-

kommer att det förekommer olika egna strategier för att använda digitala verktyg, exempelvis 

att skapa egna websidor eller arbeta via Google drive. Författarna menar att det finns fördelar 

med detta då tjänsterna ofta är gratis samt skapar förutsättningar för fullbordade 

kommunikationsprocesser, men att det även finns stora risker som dold övervakning samt 

juridiska svårigheter i integritetssynpunkt som kan strida mot personuppgiftslagen (ibid., 131–

163). 

1.3.2 Bloggar i undervisningen 

Den forskning som bedrivits om bloggar i bildundervisningen är inte särskilt omfattande. Bild-

pedagogerna Helena Danielsson och Kerstin Ahlberg (2015) har genomfört ett forsknings-

projekt där de undersökte bildbloggar i grundskolan med fokus på återkoppling. Projektet 

beskrivs i artikeln Bildblogg i skolan Bildrespons – begrepp – bedömning där både lärare och 

elevers perspektiv speglas och tolkas utifrån teorier om literacy och multimodalitet (Danielsson 

& Ahlberg 2015, 1). I resultatet lyfts hur lärare och elever utifrån erfarenheter av projektet 

tänker kring möjligheter och svårigheter med att använda en blogg i undervisningen, både 
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allmänt och med särskilt fokus på återkoppling.  De lärare som deltog i studien såg möjligheter 

i att använda bloggen som utställningsplats för att kunna visa vad mad man gör i skolan. En 

annan möjlighets de lyfter är bloggen som en plattform för bedömning. Både som formativ 

bedömning där elever och lärare kan ge återkoppling men också att lärare kan få överblick vid 

summativ bedömning. De såg även en potential i att kunna träna ämnesspecifika begrepp för 

att eleverna bättre ska kunna ge varandra tydlig återkoppling (ibid., 16). De främsta 

möjligheterna som eleverna lyfter är att kunna ta del av varandras bilder för att inspireras samt 

att få och ge tips och feedback för att kunna utvecklas. Resultatet visar även att arbetet med 

återkoppling och den digitala tekniken har ökat elevernas motivation och lust att lära (ibid., 15, 

18). Svårigheter som lyfts är ofta tekniska som borttappade lösenord, problem att skapa konton 

eller att skapa en tillfredsställande layout. Lärarna ger uttryck för en teknisk osäkerhet där 

behovet av fortbildning poängteras (ibid., 17, 26). Utöver detta lyfts även svårigheter kring tid 

och effektivitet samt etiska dilemman gällande personlig integritet på nätet (ibid., 23, 27). 

Då forskningen om bloggar i just bildundervisningen inte är så omfattande är det även relevant 

för studien att belysa forskning om bloggar i relation till andra skolämnen. Cecilia Johansson 

(2014), Fil lic. i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, skriver i sin avhandling Hög-

stadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i 

ett nytt medielandskap om hur bloggar kan användas i historieundervisningen. Studien tar av-

stamp i litteracitetsbegreppet som utgår från att olika läspraktiker uppstår i olika sammanhang 

(Johansson 2014, 25). Undersökningen syftar till att ”söka kunskap om vad som karaktäriserar 

den literacy, som uppstår när en klassblogg används som verktyg för elevers lärande i historia 

och undersöka hur den fungerar i en undervisningssituation.” (ibid., 4). I resultatet framkommer 

att eleverna överlag upplevde bloggmediet som positivt och att det ökade deras benägenhet att 

skriva mer utförligt. Eleverna upplevde flera positiva faktorer med arbetssättet som att deras 

texter förbättrades, att de kunde skriva hemma och att bloggandet upplevdes som roligare än 

mer traditionella arbetssätt (ibid., 110–111). Elevernas ansvarstagande över textkvalitéten 

ökade då de visste att det inte bara är läraren som ska läsa, utan även klasskamrater och utom-

stående. Dock upplevde en tredjedel av eleverna den öppna publiceringsformen som negativ 

(ibid., 113–114). Studien visar även att eleverna, till lärarnas förvåning, inte utnyttjade bloggens 

multimodala möjligheter i speciellt stor utsträckning. Knappt hälften av eleverna använde sig 

av bilder för att förstärka sina texter och enbart en elev nyttjade möjligheten att infoga länkar 

till filmklipp och andra texter. Detta tolkar Johansson som ett uttryck för skolans traditionella 

litteracitet, där den skrivna texten ses som överordnad andra medier (ibid., 111–112). Resultatet 
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visar även att eleverna, genom att skriva egna inlägg och läsa och kommentera klasskamraters 

inlägg, fick möjlighet att delta i en aktiv och social lärprocess där de kunde lära av varandra 

och av lärarens kommentarer. Johansson lyfter här en fördel med klassbloggsformatet för 

kollaborativt lärande, att varje enskild elev har sin egen sida men att klassens samlade sidor 

tillsammans skapar en större mening (ibid., 116).  

Trots att forskning har bedrivits på området är den inte speciellt omfattande. De studier som har 

presenterats ovan är alla av relevans för detta arbete men enbart Danielssons och Ahlbergs 

studie har en direkt koppling till pedagogiska bloggar i bildundervisningen. Deras forskning 

har dock fokuserat på återkoppling och bedömning med hjälp av bloggar. Studien genomfördes 

också enbart i grundskolan därför saknas tidigare forskning om avvändningen av bild-

pedagogiska bloggar i gymnasieskolan. Denna undersökning skulle därför kunna bidra till att 

skapa en fördjupad förståelse för hur bloggar kan användas i bildundervisningen på olika sätt, 

för olika syften, i olika åldersgrupper.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Teorierna samt begrepp som är relevanta 

för tolkningen av resultatet beskrivs i löpande text. Inledningsvis beskrivs ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande vilket följs av ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. 

1.4.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som bygger på antagandet att kun-

skap är socialt och kulturellt konstruerad och tillägnas genom social interaktion mellan 

människor. När människan tänker, handlar eller skapar mening i världen använder hen sig av 

det man inom sociokulturell tradition kallar för medierande redskap. Redskapen kan vara både 

mentala, som begrepp, symboler och bokstäver eller fysiska som en penna eller en dator. De 

fysiska redskapen kallas även för artefakter. Medierande redskap är alltså av människan kon-

struerade och utvecklas med tiden i takt med det övriga samhället. Alla medierande redskap har 

på så vis en historia. Inom sociokulturell teori är lärande det samma som att ta till sig nya 

medierande redskap vilket kallas för appropriering. Redskap approprieras genom samspel med 

andra och framförallt via språket som har en särställning över andra redskap inom sociokulturell 

tradition. Språket möjliggör nämligen att vi kan appropriera andras erfarenheter. Det har även 

både en inre och en yttre sida. Det används utåt i samspel med andra men är också ett redskap 

för tanken. Vårt inre skapas därför i stor utsträckning av det yttre då vi tänker genom de redskap 

vi tillägnat oss i samspel med andra människor. Vi tar dock inte till oss nya redskap på en gång, 
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utan måste själva använda oss av redskapen för att bli förtrogna med dem, till sist blir det en 

naturlig del av oss själva. Vi formas på så vis genom att ta till oss nya medierande redskap. I 

ett sociokulturellt perspektiv är därför utveckling det samma som lärande då vi genom att 

tillägna oss fler och fler medierande redskap kan utveckla en allt mer komplex förståelse av 

världen (Sälgö 2017, 160–170).  

Lärande och utveckling sker i alla sociala sammanhang, både formella och informella och är på 

så vis människans naturliga tillstånd enligt det sociokulturella perspektivet. Genom samspel 

med en mer kunnig människa, som exempelvis en lärare, ges individen chansen att ta till sig 

kunskaper som kanske inte annars finns tillgängliga i vardagslivet. Teorin gör därför skillnad 

på vardagliga och vetenskapliga begrepp. En mer kunnig människa kan även hjälpa individen 

att utvecklas. När vi nått en viss nivå av kompetens är vi också nära att klara av nästa nivå men 

är då i behov av hjälp och stöttning. Skillnaden mellan vad en individ redan klarar av och vad 

hen är på väg att klara av kallas inom sociokulturell teori för den proximala utvecklingszonen. 

Zonen överbyggs genom så kallad scaffolding, att en mer kunnig individ stöttar upp genom att 

uppmärksamma hur långt man har kommit samt förklarar hur man kan ta sig vidare. Social 

interaktion och kommunikation är på så vis av stor betydelse för både lärande och utveckling 

(ibid., 170–171). 

1.4.2 Ett designteoretiskt och multimodalt perspektiv på lärande 

Selander och Kress (2010) menar att det finns ett behov av nya synsätt på lärande då lärandets 

villkor och förutsättningar till stor del har förändrats i takt med samhällsutvecklingen som 

resulterat i snabba förändringar, stora informationsflöden, globalisering och digitalisering. De 

ämnar inte ersätta andra teorier utan presenterar ett komplement bestående av en begrepps-

apparat där lärande som kommunikation och teckenskapande aktiviteter fokuseras (Selander & 

Kress 2010, 7–9). 

Begreppet didaktisk design är centralt i teorin där både läraren och eleven betraktas som 

designers för och i lärande. Läraren designar för lärande genom att planera och utvärdera 

undervisningen samt genom val av lärmiljö, inramning och resurser vilket formar förut-

sättningarna för lärande och sociala processer. Eleven designar i lärande genom sitt deltagande 

i undervisningen där de designar sin egen lärväg (ibid, 24–25). 

Lärande ses inom detta perspektiv som en utveckling i förmågan att använda och bearbeta olika 

teckenvärldar på ett meningsfullt sätt i en specifik kontext. Lärmiljön, lärandets inramning och 

tillgängliga resurser blir därför betydelsefulla i sammanhanget. Olika resurser, lärmiljöer och 
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inramningar bär på olika typer av potential och kan därför underlätta för vissa typer av 

aktiviteter och försvåra för andra. En dator skapar exempelvis andra förutsättningar för vilka 

medium eller verktyg som kan användas än penna och papper. Lärmiljöer kan även benämnas 

som olika rum för lärande vilka kan vara såväl fysiska som virtuella. Olika rum har olika för-

utsättningar för vilka verktyg eller resurser som finns tillgängliga. Lärandets rum inbegriper 

även ett socialt rum i form av de förväntningar om sociala roller och positioner som lärare och 

elever har. Det finns även en tredje dimension i form av ett ideologiskt rum som innefattar de 

förförståelser, förväntningar och intressen som deltagarna i en aktivitet har i förhållande till 

rummet. De sociala och de ideologiska rummen formas av dess användare och kan därför få en 

förändrad betydelse med tiden eller i ett annat socialt sammanhang. På samma vis besitter olika 

resurser en viss affordance, det vill säga att de är skapade för, eller bjuder in till en viss typ av 

aktivitet eller nyttjande. Men de besitter även en meningspotential, det vill säga att de skulle 

kunna användas till något annat än det ursprungliga syftet. Meningspotentialen formas av 

användarens mål, intressen och erfarenheter i en specifik social kontext. Även resursers inne-

börd och användningsområden är alltså föränderliga (ibid., 40–43, 47–49). 

Selander och Kress resonerar kring lärande i termer av meningsskapande aktiviteter som 

betraktas som olika delar av lärandeprocessen. En meningsskapande aktivitet kan bestå av att 

transformera information genom att skapa nya representationer, så kallad re-design. Lärandet 

blir då synligt som skillnaden mellan två meningsskapande representationer som framställs vid 

två olika tillfällen. Utgångspunkten i en representation är semiotiska resurser, i form av olika 

typer av tecken och medium, samt redan befintliga representationer. Utifrån dessa plockas 

relevanta element ut och sätts samman till en ny representation. På så vis transformeras den 

ursprungliga representationen. En transformation kan innebära att man utgår ifrån en text och 

skapar en annan, och sker då inom samma medium, men det kan även innebära att man går från 

ett medium till ett annat, exempelvis genom att transformera informationen i en text till en bild 

(ibid., 32–34).  

Olika medium eller modes är alltså de resurser, eller teckenvärldar, som vi använder för att 

kommunicera och skapa mening med i världen. Dessa tecken betyder ingenting i sig utan är 

beroende av det sociala sammanhang som de skapats och används i. Tecknen ges mening och 

betydelse genom kollektiva överenskommelser i det aktuella sammanhanget. Olika medier kan 

även kombineras i en representation. Man talar då om multimodalitet vilket ordagrant betyder 

”på flera sätt”. De olika medierna kombineras så att informationen förmedlas på flera sätt 

samtidigt, lärande och meningsskapande sker då genom flera olika teckenvärldar så som text, 
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bild, ljud och film. Dagens kommunikation är till stor del digital och multimodal vilket gör det 

viktigt att uppmärksamma multimodala kommunikationssätt i skolan (ibid., 26–27). 

Traditionellt sett har skolan dock präglats av en skriftbaserad kunskapstradition där den skrivna 

texten har stått i centrum för både förmedling av information och produktion av elevarbeten. I 

takt med att bildskärmen har fått en större roll i skolan, har det skett ett skifte från en skrift-

baserad informationsförmedling till en multimodal informationshantering. Textbegreppet har 

även vidgats till att också omfatta talat språk och bilder vilket brukar benämnas som det vidgade 

textbegreppet. Selander och Kress menar att skiftet från läroboken till bildskärmen har medfört 

nya textpraktiker i skolan. Detta innebär en förändring i förutsättningarna för multimodala 

kommunikationsformer, men även en maktförskjutning då eleven nu har möjlighet att själva 

producera och distribuera information via internet. Det möjliggör också en förändring i skriv-

förloppet då flera sidor, med olika typer av information, kan hanteras samtidigt. Texter kan 

enkelt klippas från olika sidor och klistras in i olika dokument, vilket inte är möjligt med enbart 

en text- och en skrivbok (ibid., 30–31). 

1.5 Metod 

För att besvara studiens frågeställningar, där bildlärares subjektiva erfarenheter och åsikter är 

av intresse, har fokuserade ostrukturerade intervjuer använts som insamlingsmetod (Bell 2006, 

162). Den fokuserade ostrukturerade intervjun ligger i gränslandet mellan den strukturerade och 

den helt ostrukturerade intervjun. Informanterna ges genom denna intervjumetod utrymme och 

frihet att tala om sådant som de upplever som viktigt och intressant. De kan även resonera kring 

frågorna och lyfta tankar som väcks samtidigt som en förutbestämd struktur säkerställer att den 

information som krävs för att besvara studiens frågeställningar framkommer. Strukturen utgörs 

av en rad förutbestämda teman med underordnade frågor (ibid., 162).  

Intervjuschemats2 teman utgörs i denna studie av vilka tänkbara verktyg som bildpedagogiska 

bloggar skulle kunna användas som i undervisningen, men inleds och avslutas med en rad frågor 

av mer övergripande karaktär. Under varje tema har sedan möjliga följdfrågor formulerats med 

en uppdelning baserad på informantens svar på huvudfrågan. Fördelen med denna intervju-

metod, till skillnad från en strukturerad intervju, är dess flexibilitet där schemat inte måste följas 

strikt utan möjligheten finns att läsa av de svar som ges och sedan komma med uppföljande 

frågor som från början inte fanns med i intervjuschemat (ibid., 162).  

 

2 Se bilaga 2 
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Bell (2006) menar att helt ostrukturerade intervjuer med fördel kan användas i en, eller ett par 

pilotintervjuer för att ta reda på vilka teman och frågeställningar som är av intresse för studies 

ämnesområde (Bell 2006, 162). Detta var inte möjligt inom studiens begränsade tidsram. Därför 

har teman och intervjufrågor i denna undersökning formulerats utefter vad som framkommit i 

tidigare forskning på området.  

En nackdel med intervjuer är att de generellt är tidskrävande i förhållande till andra metoder. 

Inom ramen för en mindre studie finns därför enbart utrymme för ett fåtal informanter (ibid., 

158). Den förutbestämda tematiska strukturen hos fokuserade ostrukturerade intervjuer under-

lättar dock vid analysarbetet, då en del av kategoriseringen redan är genomförd, vilket är gynn-

samt vid studier med en begränsad tidsplan (ibid., 162). 

1.5.1 Tillvägagångssätt 

Informanterna söktes genom en förfrågan som publicerades i tre olika Facebookgrupper för 

bildlärare. De som visade intresse för att delta i studien kontaktades sedan via mejl och 

Messenger3 där de fick ta del av ett informationsbrev4 innehållande en beskrivning av under-

sökningens syfte och vad deltagandet i studien innebär.  

Bell (2006) poängterar att av respekt för informanterna bör hänsyn tas till deras önskemål och 

behov, vad gäller plats och tid för intervjun (Bell 2006, 168). Informanterna fick därför själva 

ge förslag på tid inom en föreslagen tvåveckorsperiod samt välja om de helst ville bli 

intervjuade via telefon, Skype eller om möjlighet fanns, på en önskad plats. På grund av detta 

och den geografiska spridningen av informanterna genomfördes intervjuerna på olika sätt. Den 

informant som befann sig på ett nära avstånd intervjuades på sin arbetsplats och de andra två 

via telefon.  

Intervjuerna tog ungefär en timme vardera att genomföra. De spelades in på en smartphone och 

transkriberades sedan. Att spela in intervjuerna var fördelaktigt eftersom full uppmärksamhet 

kunde ägnas åt intervjuerna då omfattande anteckningar inte behövde föras. Det gav dessutom 

möjligheten att citera informanterna ordagrant i rapporten (ibid., 165). Informanterna fick reda 

på detta i god tid innan intervjuerna genom det informationsbrev som skickades ut. Då 

Informant A:s intervju skulle transkriberas raderades ljudfilen av misstag. Därför består 

materialet från informant A enbart av anteckningar från intervjun samt kompletterande 

 

3 Facebooks chattfunktion. 
4 Se bilaga 1. 
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uppgifter via mail. Detta har bidragit till att redovisningen av resultatet inte är lika utförligt och 

nyanserat vad gäller informant A. 

1.5.2 Urval 

Urvalet i denna studie är ett så kallat målstyrt eller ändamålsstyrt urval. Det innebär att det är 

ett icke-sannolikhetsbaserat urval där deltagarna aktivt har valts ut baserat på deras relevans för 

studien. Bryman (2018) menar att forskare, för att veta vilka fall som ska väljas bort eller tas 

med, i förväg behöver utforma kriterier som urvalet grundas på (Bryman 2018, 495–496). 

Kriterierna för detta urval har varit bildlärare som på något sätt arbetar med bildpedagogiska 

bloggar i sin undervisning. Då det är förhållandevis få bildlärare som använder sig av bloggar 

i undervisningen har urvalet inte begränsats efter vilka årskurser eller skolformer de undervisar 

i. Urvalet består av tre bildlärare som uppfyller kriterierna. De två första bildlärarna som visade 

intresse och samtyckte till att delta i studien var de som valdes ut. Vidare tipsade en av dessa 

bildlärare om den tredje informanten. Detta kan benämnas som ett tillfällighetsurval vilket 

innebär att möjligheten att samla in data från källor som inte tidigare kunnat förutses, men som 

är av relevans för studien, nyttjas (ibid., 497). 

1.5.2.1 Presentation av informanterna 

Nedan ges en presentation av de tre informanter som deltagit i studien. De benämns fortsätt-

ningsvis som informant A, B och C. I presentationen beskrivs bildlärarnas förutsättningar att 

arbeta med bloggar som pedagogiskt verktyg i undervisningen.  

Informant A arbetar som bildlärare på en gymnasieskola och undervisar i årskurs två och tre på 

estetiska programmets bildinriktning samt i bild som individuellt val. Hon började använda 

bloggen som ett verktyg i undervisningen när hon gick lärarlyftet där hon själv fick testa på att 

använda bloggar i sin lärprocess. Eleverna på Informant A:s skola har egna datorer men 

använder även sina mobiltelefoner i A:s undervisning. Skolan som Informant A jobbar på 

använder sig av en digital lärplattform som är obligatorisk för alla lärare att använda. Där måste 

de lägga ut pedagogiska planeringar, kommunicera med elever, bedöma uppgifter samt sätta 

betyg. 

Informant B undervisar i bild på grundskolan i årskurs två till sex samt i elevens val. Skolan 

har fyra parallellklasser per årskurs, B är ensam bildlärare på skolan och undervisar samtliga 

elever i bild. Informant B började använda en blogg i undervisningen efter att hon gått en bild-

lärarutbildning med medieinriktning där hon fick lära sig att både skapa bloggar och hemsidor. 

Då informant B saknar ämneskollegor har hon utnyttjat bildlärargrupper på Facebook och bild-
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ämnesbloggar som ligger öppet på nätet för att se hur man kan arbeta. Alla elever i årskurs fem 

och sex har en egen dator. De yngre eleverna från årskurs fyra och neråt har tillgång till halv-

klassuppsättningar av Ipads och datorer. Den skola där informant B jobbar har just infört en ny 

lärplattform men informant B använder inte denna i så stor utsträckning då hon upplever 

bloggen som ett enklare alternativ. I intervjun framgår inte helt vilka krav som ledningen ställer 

på användningen av skolplattformen. Det verkar som att krav på, eller i alla fall uppmaning till 

användning av plattformen finns men att det, i den övergång och förändringsprocess som in-

förandet av den nya plattformen innebär, inte har hunnit implementeras i praktiken. B har på så 

sätt möjlighet att välja bort vissa användningsaspekter av lärplattformen. 

Informant C är lärare på gymnasiet där hon undervisar i individuellt val i bild och på estetiska 

programmet. Hon undervisar även i bild på språkintroduktionsprogrammet som läser efter 

grundskolans läroplan. Hon har just genomfört sin första termin som lärare på gymnasiet och 

har tidigare arbetat på en högstadieskola där hon också använde bloggar i undervisningen. 

Därför ger informant C i intervjun sina erfarenheter och tankar om användningen av bloggar på 

såväl högstadiet som i gymnasiet. Hon började använda bloggar i undervisningen efter att 

eleverna på hennes tidigare arbetsplats fick tillgång till en egen Ipad, hon såg då möjligheten 

att lägga upp undervisningen på det sättet. Eleverna på hennes nuvarande arbetsplats har alla 

egna datorer. C har inte som de andra två informanterna börjat använda bloggar i undervis-

ningen för att det ingått i en utbildning utan det har skett på eget initiativ. C framhåller dock 

vikten av kollegialt lärande och säger att både lärarna i hennes arbetslag samt ett bildlärarforum 

i kommunen har fungerat som ett stöd i utvecklingen av arbetet med digitala verktyg. Lärarna 

på Informant C:s skola är ålagda att använda skolans digitala lärplattform. Där lägger C ut 

pedagogiska planeringar, instruktioner och Powerpoints, eleverna lämnar in större skriftliga 

arbeten och C sköter där den summativa bedömningen genom att klicka i en ämnesmatris.  

1.5.3 Etiska överväganden 

Studien har genomförts med beaktande av vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Enligt vetenskapsrådet är utgångs-

punkten för forskningsetiska överväganden det så kallade individskyddskravet vars syfte är att 

skydda individen mot ”otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.” (vetenskapsrådet 2002, 

5). Individskyddskravet konkretiseras vidare i fyra övergripande huvudkrav: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid., 6). 
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Informanterna fick ungefär en vecka före intervjuernas genomförande ta del av ett informations-

brev5 som bland annat upplyste dem om studiens syfte, vad det skulle innebära att delta, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Denna 

information, samt allt som kan tänkas påverka informanternas vilja att delta ska enligt 

informationskravet delges informanterna innan en intervju påbörjas (ibid., 7).  

Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna lämnar sitt samtycke före det att 

intervjun påbörjas (ibid., 10). Efter att informanterna delgetts informationsbrevet inhämtades 

samtycke skriftligt från alla informanter i de mailkonversationer som hölls inför intervjuerna, 

men även muntligt i samband med genomförandet.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet samt att personuppgifter ska hanteras på ett sätt så att personer utanför projektet 

inte kan ta del av dem (ibid., 12). Detta har eftersträvats genom att informanterna i rapporten 

inte nämns vid namn utan benämns som informant A, B och C samt att inga uppgifter om ort, 

arbetsplats eller liknande som skulle kunna röja deras identitet delges.  

Enligt nyttjandekravet kommer inte uppgifter som samlats in i samband med undersökningen 

nyttjas till några andra syften än denna studies forskningsändamål (ibid., 14). 

1.5.4 Analysmetod 

Den metod som använts vid analysen av intervjuerna är kvalitativ tematisk analys. Den tema-

tiska analysmetoden innebär ett sökande efter underliggande teman i det material som 

analyseras. Ett tema kan enligt Bryman (2018) definieras antingen som en kod eller en samling 

av koder. Gemensamt för vad som definierar ett tema är att det är en kategori kopplad till 

studiens fokus som författaren identifierar utifrån studiens data. Vidare bygger ett tema på koder 

som identifieras i materialet och som kan förse forskaren med en teoretisk grundförståelse för 

den data som insamlats (Bryman 2018, 702–703). I denna studie ses ett tema som en samling 

av koder, koderna kan på så vis betraktas som underkategorier inom temat. 

 Processen att identifiera olika teman går sammanfattningsvis ut på att genomföra ett flertal steg 

av kodning där nyckelord, subkategorier och övergripande teman identifieras och relateras till 

varandra. Bryman lägger fram sex olika steg som analysprocessen kan innehålla men menar att 

de nödvändigtvis inte behövs följas strikt eller i en precis ordningsföljd. Stegen är följande: 

genomläsning, initial kodning, utveckla koder till teman, bedöm koder av högre ordning, 

 

5 Se bilaga 1. 
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namnge teman och delteman, undersökning av samband, granskning av temans relevans för 

forskningsfrågorna och tidigare forskning (ibid., 702, 706–709). 

Analysprocessen i denna studie såg ut på följande sätt: 

• Genomläsning och initial kodning av de transkriberade intervjuerna med fokus på att 

finna övergripande mönster, koder och teman. 

• Insamlande av kompletterande uppgifter från informanterna via mejl. 

• Ytterligare genomläsning där de koder och teman som identifierats i den första genom-

gången applicerades på alla intervjuer för att söka efter samband, motsättningar och 

orsaker. 

• Avslutande genomläsning med avsikten att revidera, samla och minska ner antalet koder 

och teman.  

• Organisering av koder och teman vilket resulterade i följande modell: 

 

1.5.5 Källor och källkritik 

Det empiriska materialet för denna studie utgörs av tre intervjuer med bildlärare som använder 

sig av bloggar i sin undervisning. Det begränsade urvalet kan inte ses som representativt för 

alla bildlärare och resultatet inte som allmänt gällande eller generaliserbart.   

Urvalet består av två lärare verksamma på gymnasiet och en i grundskolans årskurs fyra till sex. 

Informant C berättar i intervjun om sina erfarenheter av undervisning på högstadiet men att ha 
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haft en lärare verksam i grundskolans årskurs sju till nio hade gett ett mer spritt urval där 

användningen av bloggen hade kunnat jämföras mellan skolans alla stadier.  

I rapportens forskningsöversikt presenteras vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar och 

rapporter vilka därför bör ses som tillförlitliga. Det är dock värt att nämna att då dessa studier 

är genomförda mellan 2013–2015, och utvecklingen av skolans digitalisering sker i ett högt 

tempo, bör man vara medveten om att resultatet från dessa studier mycket väl skulle kunna sett 

annorlunda ut idag. 

1.6 Disposition 

I kapitel två redogörs för de resultat som analysen av empirin gav. Presentationen av resultatet 

har delats in i underrubriker som utgörs av de teman och delteman som togs fram i kodningen 

i analysen där informanternas resultat presenteras separat under varje rubrik. Kapitlet avslutas 

med en summering där samband mellan de olika informanternas svar samt mellan de olika 

kategorierna presenteras. I kapitlet ges även svar på studiens två första frågeställningar. 

I kapitel tre tolkas resultatet i ljuset av studiens teoretiska perspektiv. Här besvaras studiens 

tredje fråga om: vilka innebörder som visar sig i bildlärarnas användning av, och syn på bloggen 

som pedagogiskt verktyg i bildundervisningen. 

I kapitel fyra ges en sammanfattning av resultat, analys och tolkning av studiens empiri vilket 

följs av en diskussion av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning på ämnet. 
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2 Resultat och analys 

I kapitlet presenteras studiens resultat strukturerat efter de teman och delteman som identi-

fierades i analysen. Kapitlet avslutas med en summering av informanternas olika svar i förhål-

lande till varandra och till de olika temana. 

2.1 Design för lärande i det virtuella rummet 

Nedan redogörs för studiens första frågeställning, på vilka sätt bildlärarna använder bloggen 

som pedagogiskt verktyg i undervisningen, med andra ord, hur de designar för lärande i det 

virtuella rummet. Selander och Kress (2010) menar att lärare designar för lärande genom sina 

val av inramning, rum och verktyg för lärande (Selander & Kress 2010, 24–25). Begreppen 

inramning, rum för lärande samt verktyg användas därför som underrubriker för att strukturera 

resultatet.  

2.1.1 Inramning 

Under denna rubrik presenteras på vilka sätt respektive bildlärare har implementerat bloggen i 

sin undervisning vilket är en aspekt av studiens första frågeställning. I detta avsnitt beskrivs om 

arbetet med bloggen är inbäddat i, eller adderat till undervisningen, om bloggarna är lärar- eller 

elevdrivna samt om bloggandet är obligatoriskt eller frivilligt för eleverna. 

2.1.1.1 Informant A 

Informant A driver ingen blogg själv utan låter eleverna driva egna bloggar om sitt bildarbete 

där de kontinuerligt dokumenterar sina processer, analyserar och reflekterar. Bloggandet är 

obligatoriskt för eleverna och är en naturlig del av undervisningen. Den används under arbets-

processen, vid examinationer, redovisningar, handledning och bedömning och kan på så vis 

benämnas som inbäddad i undervisningen.  

2.1.1.2 Informant B 

Informant B driver en blogg som främst används som ett verktyg i undervisningen för årskurs 

fem och sex. Eleverna lägger själva inte ut något på bloggen utan konsumerar den information 

som läggs ut av deras lärare. Informant B beskriver hur och när bloggen används i under-

visningen på följande sätt: 

Det blir nog mer vissa moment och sen liksom, för att alla elever har ju inte datorer i undervis-
ningen om man nu ska jobba liksom via den här bloggen. Så det jag har riktat in mig mer på, för 

årskurs två, tre, fyra, fem är det kanske mer… i alla fall två till fyra är ju mer dokumentation. Men 

sen femmor och sexor kanske använder den lite mer i undervisningen, alltså i den faktiska under-

visningen. […] Sen har jag inget krav att man måste sådär, utan jag är mer att jag härleder till den 

här och tänker att de får in ett tänk omkring hur man kan använda en blogg. På mellanstadiet sår 
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man ju mycket frön för högstadiet också, och gymnasiet och så…så att vi nosar ju på mycket saker 

här hur man kan göra (informant B). 

Bloggen används alltså inte kontinuerligt utan betraktas som ett kompletterande verktyg, en 

extra resurs som finns tillgänglig om man vill eller behöver. Den huvudsakliga undervisningen 

är den som sker i klassrummet men informationen läggs även ut på bloggen och finns där till-

gänglig för eleverna. Exempelvis får eleverna läxor i pappersform men de läggs även upp på 

bloggen tillsammans med användbara länkar och filmer. Eleverna vet då att läxan finns där om 

pappret har kommit bort, men de kan även enkelt hitta material som kan hjälpa dem att lösa 

uppgiften. Bloggen är alltså något extra som läggs till ovanpå den ordinarie undervisningen. 

Implementeringen av bloggen i undervisningen sker på så vis genom addering.  

2.1.1.3 Informant C 

I informant C:s undervisning driver eleverna var sin egen blogg där de kontinuerligt 

dokumenterar sin arbetsprocess. Varje steg i processen dokumenteras, från mind-map till färdig 

slutprodukt. Elevbloggarna används för dokumentation av arbetsprocessen, som diskussions-

underlag vid samtal, som ett kommunikationsverktyg för återkoppling samt som ett 

bedömningsunderlag. Alltså kan bloggen i C:s undervisning betraktas som inbäddad då den är 

ett självklart verktyg bland andra och används kontinuerligt under hela processen. Eleverna på 

både estetiska programmet och i individuellt val använder bloggen på samma sätt men C har 

valt att inte arbeta med bloggar med eleverna på språkintroduktionsprogrammet.  

2.1.2 Rum för lärande   

Nedan beskrivs hur lärarna konstruerar rum för lärande genom bloggarna. Saker som behandlas 

i detta avsnitt är huruvida bloggarna är öppna eller slutna samt vilka kommunikations-

möjligheter och multimodala möjligheter de olika bloggformaten erbjuder.   

2.1.2.1 Informant A 

Informant A:s elever skapar sina bloggar via webbplatsen Weebly där det både går att skapa 

bloggar och vanliga undersidor, de får själva välja hur de vill lägga upp sin sida. Eleverna har 

där var sin egen webbplats där de visar arbeten och processer i flera av sina olika kurser. Bland 

annat presenteras hela processen med gymnasiearbetet via bloggen.  

 Bloggarna som eleverna skapar har ett öppet format och kan ses av alla men A strävar efter att 

hitta en lösning där de kan använda slutna, lösenordskyddade bloggar. I det nuvarande öppna 

formatet i Weebly har eleverna inte angett sina namn eller vilken skola de går på av integritets-

skäl. Av samma anledning finns det heller inga kommentarsfält öppna. Det nuvarande formatet 
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tillåter alltså inte arbete med bloggen som ett verktyg för formativ bedömning eller för 

kollaborativt lärande då möjligheterna till flervägskommunikation via plattformen inte finns. 

Däremot används bloggarna som ett kommunikativt verktyg i det fysiska klassrummet då den 

vid muntliga presentationer i helklass kan projiceras upp på storbild. Den är även närvarande 

vid handlednings- och bedömningssamtal där den fungerar som ett diskussionsunderlag. 

2.1.2.2 Informant B  

Informant B har valt att skapa en öppen blogg genom plattformen Blogspot. På bloggen finns 

olika flikar att klicka in på med elevarbeten, lektionsmaterial och information till vårdnads-

havare. 

I Informant B:s blogg finns inga kommentarsfält öppna och därför inga möjligheter att 

kommunicera i bloggen men precis som Informant A, använder Informant B bloggen som ett 

kommunikativt verktyg i klassrummet. Vid genomgångar brukar exempelvis B gå in på bloggen 

för att visa tidigare elevarbeten, filmklipp eller länkar till olika sidor. Hon visar då klassen 

bloggen via en projektor och klickar vidare på filmen eller länken som ska visas. Bloggen 

fungerar som en samlingsplats där hon kan strukturera upp och samla allt material kring olika 

ämnesområden under olika flikar. Då kan eleverna enkelt hitta tillbaka till materialet på egen 

hand när B har visat var det finns.  

B har även lagt ut material som förklarar varför bildämnet finns i skolan, och hur bedömningen 

fungerar. Det finns länkar, filmer och en matris. Hennes tanke är att materialet ska förtydliga 

och bidra till att skapa en förståelse för vad de arbetar med i bildsalen. 

För Informant B är det viktigt att bloggen är enkel, överskådlig och lätt att navigera i, både för 

hennes och elevernas skull. Hon berättar att hon har valt att designa bloggen så att den främst 

är bildbaserad och förklarar: 

Jag skriver ju inte jättemycket text. Och det är så det är tänkt att vara för att jag tycket att det är ju 

så man oftast använder sådana saker, att man bläddrar igenom liksom. Och om jag ska sitta och 

skriva, det tar ju väldigt lång tid också om jag ska vara väldigt detaljerad i mina formuleringar så 

jag skriver ganska enkelt vad vi har gjort som information mest bara. Och sen låter bilderna prata 

som ett exempel då på övningen som vi har gjort (Informant B). 

B har alltså en tanke om att bild och text ska samverka för att kommunicera bloggens innehåll 

på ett enkelt och effektivt sätt. Tillsammans med filmklippen skapar bilderna och texten en 

multimodal plattform som används i undervisningen.  
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2.1.2.3 Informant C 

Informant C arbetar med Showbie, en sluten plattform framtagen för att användas i skolan som 

både finns som mobilapp och webbplats. I Showbie skapar varje elev ett eget konto som kopplas 

till en klass. C lägger ut ”uppgifter” till de olika klasserna som fungerar som mappar där 

eleverna kan logga sina processer sorterade efter olika uppgifter, inom olika kurser. På så vis 

skapar bloggen en struktur för elevernas arbeten och processer under hela gymnasietiden som 

gör att både C och eleverna enkelt kan gå tillbaka till tidigare arbeten och får en överblick över 

utvecklingen. På Showbie kan eleverna både lägga ut foton, filmer, text och ljudklipp. De olika 

medierna visas samtidigt, sida vid sida, vilket skapar en överblick som C berättar inte är möjlig 

i skolans lärplattform. Showbie har en chattfunktion som tillåter läraren att ge återkoppling på 

olika inlägg och uppgifter. Läraren har tillgång till elevernas inlägg men eleverna kan inte se 

varandras sidor eller kommunicera med varandra i appen. Det finns däremot möjlighet för 

vårdnadshavare att skapa konton som kan kopplas till en specifik elev. Då kan vårdnadshavaren 

ta del av elevens arbeten och även ge kommentarer.  

På C:s förra arbetsplats skapade eleverna öppna bloggar där de dokumenterade sin process och 

presenterade sitt arbete kring ett enskilt projekt om samtidskonst. När projektet avslutades 

redovisades uppgiften i helklass med hjälp av bloggen där eleverna kunde skrolla och visa 

processens alla steg i kronologisk ordning. C förklarar att själva bloggen var en del av 

uppgiften, hon säger att:  

det kan bli en del av verket, streetart och samtidskonst handlar ju mycket om publika mål också 

ju, om åhörare och åskådare, att man kanske också ska försöka marknadsföra sitt verk och få ut 

det (Informant C).  

Då bloggen var en del av uppgiften bedömdes den i sin helhet eftersom eleverna var tvungna 

att tänka på hur arbetet presenterades med layout, typsnitt och språk. Något hon inte gör med 

eleverna nu, som arbetar med Showbie, där det inte är möjligt att anpassa utformningen av 

presentationen. Att ha bloggen öppen eller slutet var valbart för eleverna. C poängterar att det 

finns många elever som inte vill publicera öppet på nätet och att de då inte ska behöva göra det.   

2.1.3 Bloggen som verktyg 

Nedan redogörs för vad lärarna har valt att använda bloggen som verktyg för. De olika under-

temana: bloggen som ett verktyg för exponering av elevarbeten och extern kommunikation, 

bloggen som verktyg för bedömning och återkoppling, bloggen som verktyg för dokumentation, 

samt bloggen som ett verktyg för lärande, det vill säga som ett läromedel har urskilts i infor-

manternas svar. 
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2.1.3.1 Informant A 

I Informant A:s undervisning används Bloggen främst som ett verktyg för dokumentation då 

eleverna använder bloggarna som digitala elevportfolier. Där dokumenterar de kontinuerligt 

sina konstnärliga processer och reflekterar och analyserar. Bloggen fungerar sedan som ett 

underlag för examinationer, redovisningar, handledning och bedömning. På så vis arbetar A 

även med bloggarna som verktyg för bedömning då elevernas processer synliggörs och på ett 

tydligt sätt kan bedömas i sin helhet. A använder även bloggarna som ett verktyg för åter-

koppling men inte som ett direkt kommunikativt verktyg där återkoppling sker skriftligt i 

bloggen, utan som en utgångspunkt för fysiska samtal under handledning, återkoppling och 

bedömning.  

Informant A använder inte bloggen som läromedel utan lägger i stället upp material på skolans 

lärplattform. Hon har inte heller arbetat med bloggen som ett digitalt galleri för exponering av 

elevarbeten men har tidigare haft en egenbyggd webbplats för syftet. Upplägget att eleverna har 

sina egna bloggar möjliggör inte ett samlat digitalt galleri, med alla elevarbeten, därför finns 

ingen sådan samlad plats via bloggen just nu. Då bloggarna är öppna menar A att de ändå 

fungerar som exponeringsytor för var enskild elevs arbete och process.  Skolan lägger dock upp 

bilder på sin Instagram- och Facebooksida som fungerar som ett mer samlat digitalt galleri.  

2.1.3.2 Informant B 

Informant B arbetar främst med bloggen som ett verktyg för lärande. Bloggen fungerar som en 

samlingsplats och knutpunkt där både B och hennes elever enkelt kan hitta material som de 

använder i bildundervisningen. Där lägger B ut årsplaneringar, pedagogiska planeringar, elev-

arbeten, information om bildämnet och styrdokumenten, samt material kopplat till de olika upp-

gifterna eleverna gör i form av länkar, filmer och bildexempel. På bloggen finns även material 

som eleverna kan använda i sitt digitala bildskapande. Eleverna i årskurs sex har till exempel 

en uppgift i digital bild där de får välja mellan olika bilder som finns under en flik i bloggen 

och spara ner för att använda i det egna skapandet.  

Informant B använder även bloggen som ett verktyg för att exponera elevernas arbeten. Dels 

genom att kontinuerligt lägga upp inlägg på bloggens startsida om vad de arbetar med för till-

fället, dels under en samlad flik som ett digitalt galleri. Hon berättar att hennes avsikt med 

bloggen, förutom att använda den i undervisningen, är att den ska kunna ge tips och inspiration 

till andra bildlärare men också fungera som en service för vårdnadshavare så att de kan få insyn 
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i vad eleverna arbetar med och nå information om bildundervisningen. Bloggen används alltså 

även som ett verktyg för extern kommunikation.  

Informant B arbetar dessutom med bloggen som ett verktyg för dokumentation. Inte som en 

digital elevportfolio utan bloggen har en dokumenterande funktion för henne som lärare där 

hon samlar planeringar och elevarbeten från varje uppgift. Hon kan då enkelt se tillbaka på vad 

olika klasser arbetat med och när de har gjort det. Hon säger att hon tycker att det är skönt och 

effektivt att ha allt sparat i ett system där man enkelt kan hitta och slippa att leta efter saker.  

B arbetar inte med bloggen som ett verktyg för bedömning och återkoppling då hon menar att 

det skulle bli för tidskrävande. 

2.1.3.3 Informant C 

Informant C använder främst bloggen som digital elevportfolio för dokumentation då hon 

menar att det är ett bra verktyg för att synliggöra elevernas processer. Eleverna dokumenterar 

kontinuerligt processens alla moment i bloggen genom att fotografera och skriva en kommentar. 

Informant C använder även bloggen i stor utsträckning för bedömning och återkoppling. I 

Showbie har hon möjlighet att kommentera och ge återkoppling på elevernas arbete. Hon 

arbetar främst med återkoppling och handledning i det praktiska arbetet i klassrummet men 

nyttjar vid behov möjligheten att ge skriftliga kommentarer digitalt. Vid summativ bedömning 

sitter C vid datorn och tittar på elevernas bloggar där hon på ett tydligt sätt kan se hela elevens 

process från planering till färdig produkt. Bloggen används även vid handlednings- och 

bedömningssamtal som ett diskussionsunderlag där C tillsammans med eleven kan diskutera 

processen. C arbetar i nuläget inte med kamratfeedback genom bloggen utan enbart i det fysiska 

klassrummet. Hon berättar att möjligheten finns att skapa grupper i Showbie men att eleverna 

då blir anonyma. C ser dock fördelar med detta som ökad objektivitet när eleverna är anonyma 

både som skapare och kritiker. 

Informant C använder i nuläget inte bloggarna som digitala gallerier eller för extern 

kommunikation med vårdnadshavare och liknande. Hon berättar att skolan har ett Instagram-

konto som används för ändamålet. C använder inte heller bloggen som ett läromedel eftersom 

hon måste använda den lärplattform som skolan tillhandahåller. Hon är dock inte nöjd med de 

begränsade visuella och multimodala möjligheter som plattformen erbjuder. 
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2.2 Möjligheter med bloggen som pedagogiskt verktyg i bildundervisningen 

Nedan beskrivs de möjligheter bildlärarna ser med att använda bloggen som ett verktyg i under-

visningen. Texten delas här inte upp efter respektive informant utan presenteras i en samlad text 

utefter undertemana kommunikation, lärande och effektivitet. 

2.2.1 Kommunikation 

Informanterna ger uttryck för att de ser olika kommunikativa möjligheter med att använda 

bloggen som verktyg i undervisningen. 

Informant C tycker att möjligheten att kommentera skriftligt via bloggen är bra då åter-

kopplingen kan ske genom flera olika kanaler. Trots att hon sköter större delen av hand-

ledningen och återkopplingen muntligt under lektionstid gör möjligheten till skriftlig åter-

koppling att hon kan ta upp känsliga saker så att andra elever inte hör. C uttrycker även att hon 

ser en fördel i den möjlighet som plattformen Showbie ger till anonym kamratfeedback trots att 

hon själv inte nyttjar denna i nuläget. Hon tror att det skulle vara bra att konstnären inte står 

bredvid när kritikern ger återkoppling men lyfter också fördelen med att eleverna skulle få mer 

tid för reflektion och att få in ämnesspecifika begrepp. Hon poängterar vidare att hon skulle 

kunna ta del av alla elevers kommentarer, vilket hon inte hinner när de är i klassrummet. 

Informant A uttrycker även hon en positiv syn på möjligheten att använda bloggen för kamrat-

feedback och som underlag till diskussioner om återkoppling men resonerar då kring använd-

ningen av öppna kommentarsfält.  

Alla informanter i studien uttrycker att de ser positivt på möjligheten till att exponera elev-

arbeten digitalt då de kan bidra till fullbordade kommunikationsprocesser vilket är viktigt då 

bildämnet enligt dem är kommunikativt. De lyfter även digitala galleriers fördel i att kunna nå 

en bredare publik. Då A och C har valt att arbeta med elevdrivna bloggar nyttjar de inte möjlig-

heten att använda bloggen som en plattform för detta utan har valt att använda andra kanaler så 

som Instagram och Facebook. C berättar att hon tror att just Instagram är en bra ingång för de 

elever som inte vågar publicera sina verk på internet just för att de är så vana vid plattformen 

och att de då senare kan våga gå vidare till att visa sina verk på andra sätt.  Både A och C lyfter 

också möjligheten att kunna använda digitala gallerier i marknadsföringssyfte för skolan vilket 

C uttrycker är särskilt viktigt just på gymnasiet.  

2.2.2 Lärande 

Informant C och B lyfter möjligheten att använda bloggens multimodala egenskaper som ett 

hjälpmedel för elever som kan göra undervisningen mer tillgänglig då innehållet kan förmedlas 
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på flera olika sätt. B förklarar att ”det är ju därför vi ska ha det här multimodala för att alla ska 

kunna ha, att alla ska kunna titta och läsa och hitta och så. Så det är ju ett hjälpmedel på det 

sättet.” (Informant B). C pratar positivt om möjligheten att kunna lägga in ljudklipp och inte 

enbart text för elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon förklarar att även respons via chatt-

funktionen är möjlig att spela in och lägga upp som en ljudfil. 

Informant A och C tycker att bloggformatet är särskilt fördelaktigt när det gäller just möjlig-

heten att kunna synliggöra och förstå sin arbetsprocess. Eleverna kan på ett tydligt sätt själva 

se hur de har utvecklats vilket informanterna tror kan stärka deras självförtroende. C lyfter 

möjligheterna till lärande genom att eleverna dokumenterar och reflekterar över sina misstag. 

När processen står i fokus öppnas möjligheten upp för eleverna att se på sina misstag som 

experiment och att de på så vis kan arbeta mer problemlösande. Hon poängterar att eleverna 

även kan gå tillbaka och lära sig av tidigare misstag då allt dokumenterats i bloggen. B uttrycker 

att hon ser en liknande fördel med sin blogg i att eleverna kan nå allt material var de än befinner 

sig, att de kan gå tillbaka och repetera saker eller ta igen om de har missat något. Informant A 

och C belyser möjligheten till att använda bloggen som ett verktyg just för att lära sig att 

dokumentera. Både A och C gör en koppling till gymnasieskolans läroplan och menar att 

eleverna genom bloggen uppfyller kunskapskravet om att just kunna dokumentera sin arbets-

process. C lyfter även möjligheten att träna på att använda ämnesspecifika begrepp genom de 

inlägg de gör på bloggen när de beskriver och reflekterar. 

C tar upp möjligheten att kunna lära sig hur man kan använda bloggen som ett verktyg i ett 

framtida arbetsliv. Hon menar att den digitala kompetensen, att kunna använda bloggar och 

andra webbplatser är ett måste för framtiden om man ska jobba som konstnär eller inom medie- 

och bildsamhället och att det är en grundläggande kunskap att gå igenom på högstadiet och 

framförallt på gymnasiet. B uttrycker liknande tankegångar då hon beskriver att hon tror att 

eleverna, genom att möta och använda materialet på bloggen, indirekt kan lära sig hur man kan 

visa upp saker på internet. Att se hur bloggen är upplagd och hur den ser ut med struktur, bilder, 

text och layout kan visa att ” så här kan man göra” förklarar B. 

C berättar att hon ser möjligheter med att använda bloggen som ett läromedel trots att hon inte 

nyttjar bloggen som ett sådant verktyg själv. Hon lyfter bland annat fördelar som visualiteten i 

bloggmediet samt möjligheten att kunna arbeta med källkritik. Hon berättar att källkritiken blir 

otroligt viktig att jobba med när ” man hämtar information på det sättet” (Informant C) och att 

bloggen därför skapar möjligheter att diskutera och lära sig om källkritik. Hon säger att hon 

nog hade skapat en blogg eller webbplats om hon inte hade varit bunden till att använda skolans 
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lärplattform. C upplever att lärplattformen hon använder erbjuder små möjligheter att arbeta 

just visuellt. 

2.2.3 Bedömning 

Informant A och C ser möjligheter med bloggen som ett verktyg för att förenkla och göra 

bedömningsarbetet både mer rättvist och tydligt. Detta genom att eleverna genom bloggandet 

synliggör sin process och kontinuerligt reflekterar. A berättar att hon tycker att eleverna: 

genom blogg och digital portfolio på ett väldigt bra sätt lär sig att analysera och reflektera kring 

sina egna konstnärliga processer, lärdomar och upptäckter. De kan också formulera sin vision 

innan arbetet startar och visa sina inspirationskällor på ett bra sätt. Jag får tydligt syn på elevernas 
förmåga till analys och reflektion. Jag kan också följa hur deras arbete har utvecklats i kursen. De 

får självförtroende, blir nöjda och lär sig att processen också är viktig och att det går att lära sig 

även av misstag. (Informant A) 

Bloggen skapar alltså möjligheter för A att bedöma såväl elevernas processer som deras 

förmåga till analys och reflektion. Det blir enkelt och tydligt för henne att följa deras tankar och 

intentioner kring arbetet och i längden se deras lärande och utveckling. C resonerar på ett 

liknande sätt kring bloggens fördelar gällande bedömning vid arbetet med process-

dokumentation och förklarar att elevbloggarna hjälper henne att se en röd tråd genom hela 

arbetet och gör det enkelt både för henne och eleverna att se varför eleverna får det betyg som 

de får. 

2.2.4 Effektivitet 

Alla informanterna uttrycker i sina intervjuer fördelen med att kunna samla och strukturera via 

bloggen vilket bidrar till effektivisering av arbetet. Informant B tycker att det bästa med bloggen 

är möjligheten att kunna samla, spara och strukturera material till sina lektioner, att hon snabbt 

kan hitta den där filmen eller websidan som hon vill visa och slippa att lägga tid på att leta. På 

så vis hjälper bloggen henne som lärare att effektivisera arbetet och spara tid. 

Hon ser även en vinst i att eleverna snabbt och enkelt kan komma åt och se varandras arbeten 

genom det digitala galleriet. Exempelvis har elevens-val-eleverna visat sina animationer för 

deras respektive klasser i sina hemklassrum via bloggen utan att först behöva spara ner 

materialet på ett USB-minne. Hon lyften även en rad andra praktiska fördelar som att det går 

fortare att lägga ut bilder på bloggen än att sätta upp dem med nålar på väggar i skolan. 

Dessutom har antalet exponeringsytor på skolan minskat då korridorerna inte längre får 

användas efter en ommålning som nyligen gjorts. 

Även A och C framhåller fördelen med att kunna samla elevernas arbeten och reflektioner på 

samma ställe. De behöver då inte springa och leta i lådorna i salen för att hitta allt när de 
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exempelvis ska ha bedömningssamtal. Elevarbeten kan inte heller komma bort helt utan de 

finns i alla fall sparade digitalt. Att allt finns samlat ser A och C som en stor fördel i 

bedömningsarbetet då elevernas hela produktion från gymnasietiden finns sparad, samlad och 

lättöverskådlig med en tydlig struktur utefter kurser och uppgifter via bloggarna. 

2.3 Hinder för användningen av bloggen som pedagogiskt verktyg i bild-

undervisningen 

Lärarna ger uttryck för att uppleva hinder vilka är kopplade till deras förutsättningar, teknik 

samt elevernas integritet. Hindren är inte så pass omfattande att de inte kan arbeta med 

bloggen alls men de hindrar dem från att använda bloggen som verktyg för olika syften. 

2.3.1 Teknikproblematik 

Informant A och C berättar om att viss problematik uppstod då eleverna skulle börja blogga i 

form av tekniska svårigheter med att skapa konton, komma igång med och lära sig att använda 

plattformen. Det var något som gjorde starten lite trög men det försvann så snart som eleverna 

lärde sig hur webbplatsen fungerar. 

Informant A förklarar även att eleverna ibland glömmer bort att dokumentera eller tänker att de 

ska göra det hemma eller efter lektionen. Informant B upplever en liknande problematik som 

ett hinder då hennes elever inte alltid har med sig datorerna till bildlektionen. Hon upplever 

även att det kan vara svårt att arbeta digitalt och analogt samtidigt och berättar om en lektion 

när eleverna både arbetade med datorerna och målade vilket gjorde henne väldigt nervös över 

att datorerna riskerade att få färg på sig och skadas. Hon menar att just risken att skada utrust-

ningen blir ett hinder för att arbeta med datorerna som ett verktyg fullt ut i bildsalen. B Ser även 

ett hinder i att inte alla elever har tillgång till en egen dator. Därför har hon valt att främst arbeta 

med bloggen i årskurs fem och sex då de materiella förutsättningarna finns där. 

C tycker att det är svårare att arbeta med datorer än Ipads i bildämnet. På grund av detta, men 

även på grund av att det blir smidigare med fotograferingsmomentet, använder eleverna främst 

sina mobiler när de bloggar. Detta har bidragit till att C har valt att helt välja bort att använda 

bloggen som verktyg i elevgruppen på språkintroduktionsprogrammet som inte har samma 

förutsättningar då alla elever inte har tillgång till en smartphone. Även andra faktorer anges 

som hinder för användningen av bloggen med språkintroduktionseleverna. Dels deras språkliga 

förmåga i svenska språket, dels att: 

Processen blir inte riktigt på samma sätt med den klassen eftersom att de kommer och går lite mer. Under 

de här bara fyra månaderna så har jag nog bytt ut, det är nog bara två som har varit från början. Då blir 
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det väldigt, väldigt svårt men de har ju sin mapp och då kan jag skicka med mappen liksom, den fysiska 

mappen till nästa skola liksom. (Informant C) 

Då förutsättningarna skiljer sig åt i så stor utsträckning mellan språkintroduktionsgruppen och 

de andra gymnasieeleverna upplever C att det blir alltför komplicerat att arbeta med bloggen 

med just den gruppen. 

2.3.2 Förutsättningar 

Informant C började använda bloggar i undervisningen på eget initiativ men berättar att hon 

tror att lärarens digitala kompetens och osäkerhet kan utgöra ett hinder. Hon riktar därför kritik 

mot lärarutbildningen som hon menar inte lyckas förmedla de möjligheter som finns och inte 

ger tillräckligt med konkreta tips på hur man kan arbeta med digitala verktyg. 

B berättar att hon upplever många hinder kopplade till tidsbrist. Hon förklarar att hon egentligen 

skulle vilja att även eleverna skulle vara aktiva producenter på bloggen genom att fotografera, 

lägga ut bilder och skriva. Hon menar att det av olika anledningar inte skulle fungera rent 

praktiskt i nuläget då det inte finns tillräckligt med tid. Lektionerna är korta och de ska både 

hinna plocka fram, arbeta och städa undan. Hon tar även upp faktorer som att hon undervisar i 

helklass och har alla skolans elever. Hon tror att det skulle vara lättare att genomföra för en 

klasslärare som bara har en klass och säger att ”Men här, det här är ju liksom nya klasser hela 

tiden så då ska jag ha 20 klasser som ska göra det här och det blir ju lite tidskrävande” 

(Informant B). Förutsättningar i form av det stora antal elever B undervisar utgör även ett hinder 

för henne att arbeta med bloggen som ett verktyg för bedömning och återkoppling. B berättar 

att: 

Då blir ju det dubbelarbete om de ska fota av sina saker eller jag fota av deras saker och lägga in 

det på något konto…det, det tar ju mycket längre tid än att jag har en hög med papper som jag 

sitter och tittar på i bedömningen […] och då ska jag ju gå in då på varje elev och skriva någon 

liten notis där…ja, det tar ju lite tid med 100 ungar liksom. (Informant B)  

Åter är det tiden som är det främsta hindret. B berättar att hon i stället arbetar med både åter-

koppling och kamratfeedback i klassrummet och sköter kommunikationen med eleverna där. 

Ett hinder för processdokumentation av eleverna är enlig B även elevernas ålder eller mognad. 

Hon tror att det är viktigt att kunna se sin egen process men tror inte att det skulle funka för alla 

elever. Hon berättar att de befinner sig på så olika nivåer och att vissa är ”väldigt omedvetna 

om sådana saker” (Informant B).  Hon berättar också att elevernas förhållande till digital teknik 

har förändrats vilket har medfört vissa hinder.  B säger att ”De har ju blivit mer vana vid de 

digitala verktygen, det har de. Fast det gör också att de gör massa annat vid sidan om som de 



 

28(42) 

 

inte ska då.” (Informant B). Hon förklarar att hon upplever att datorn lätt blir mer av en 

distraktion än ett verktyg och menar att eleverna behöver väldigt tydliga ramar idag.  

Informant A och C lyfter kravet på användningen av en gemensam lärplattform som ett hinder 

för att arbeta med bloggen som ett läromedel. Då det är obligatoriskt att lägga ut pedagogiska 

planeringar och uppgifter via lärplattformen ser de det som dubbelarbete att även publicera 

samma innehåll på en blogg trots att de båda ser de visuella fördelarna med det då de lärplatt-

formar de använder är begränsade på detta plan. 

2.3.3 Elevernas integritet 

Att skydda elevernas integritet och förhålla sig till Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR 

(The General Data Protection Regulation), är hinder som alla informanter tar upp under 

intervjuerna. Informant A säger att: ”Troligen så gör GDPR att de flesta arbetar i den plattform 

som skolan erbjuder. Den ger tyvärr små möjligheter att ladda upp filmer eller skapa något 

visuellt.” (Informant A). Både GDPR och själva kravet på användandet av lärplattformen är 

alltså något som A upplever som ett hinder för att använda bloggen som ett läromedel. A upp-

lever även en viss problematik gällande elevernas integritet i det öppna bloggformat hon nu 

arbetar med. Hon vill hitta en lösning med möjlighet att lägga till lösenord, så att inte allt ska 

publiceras direkt på nätet. Fördelarna med det öppna formatet är enligt A de fullbordade 

kommunikationsprocesser som möjliggörs men med ett sådant format går det alltså inte att 

arbeta med bloggen som ett verktyg för formativ bedömning eller kollaborativt lärande då 

möjligheterna till flervägskommunikation via plattformen inte är möjlig när eleverna inte har 

lösenordskyddade konton. 

B tycker att bloggen är en väldigt bra plats att visa upp saker ifrån men berättar att hon upplever 

att GDPR i vissa situationer utgör ett hinder. Hon har tidigare lagt upp filmer som eleverna gjort 

på bloggen men har nu blivit tvungen att plocka bort dem då eleverna själva medverkar i och 

syns i filmerna. Hon upplever det inte som ett större problem men tycket att ”det är lite tråkigt” 

(Informant B).  

Informant C talar inte om GDPR som ett hinder men det framgår ofta att elevernas integritet är 

av stor vikt för henne. Exempelvis använder C:s elever aldrig sina bloggar i presentationer inför 

klassen då de innehåller mycket personliga reflektioner och texter. Av samma anledning ser C 

positivt på att eleverna inte kan se varandras arbeten då hon är rädd att de skulle hämmas i sitt 

skapande annars. Hon förklarar att eleverna på gymnasiet ofta arbetar med personliga ämnes-
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områden och skriver väldigt personliga kommentarer och menar att många inte skulle våga 

utrycka sig lika fritt om de visste att alla klasskamrater skulle kunna få full insyn. 

2.4 Summering 

I resultatet framgår att bildlärarna har valt att använda bloggen som verktyg i bild-

undervisningen på olika sätt. Informant B använder främst bloggen som ett digitalt galleri och 

som ett läromedel medan informant A och C låter sina elever använda bloggen som ett verktyg 

för att dokumentera och reflektera över sina processer. Elevbloggarna fungerar på så vis även 

som ett verktyg för bedömning då elevernas processer synliggörs. Ingen av lärarna arbetar i 

nuläget med bloggen som ett verktyg för elevfeedback men både informant A och C ser möj-

ligheter i att använda bloggar för ändamålet.  Alla lärare använder dock bloggen som ett medel 

att kommunicera med i klassrummet genom att använda den i genomgångar, presentationer eller 

vid handlednings- och bedömningssamtal.  

De möjligheter som bildlärarna ser med bloggen som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen 

är kopplade till lärande, effektivisering, bedömning och kommunikation. Informanterna ser 

möjligheter till lärande genom bloggens multimodala egenskaper och genom att synliggöra 

elevernas processer samt genom möjligheten att utveckla elevernas digitala kompetens och 

förmåga att använda ämnesspecifika begrepp. Bloggens multimodala egenskaper kan enligt 

informant B och C bidra till en ökad tillgänglighet och fungera som ett hjälpmedel för elever 

med exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Informanterna menar att bloggen kan skapa möjlig-

heter till kommunikation med vårdnadshavare och mellan lärare och elev och fungera som en 

exponeringsyta där elevarbeten kan nå en bredare publik. Informanterna ser även möjligheter 

till effektivisering av sitt eget arbete genom den struktur och flexibilitet som bloggen erbjuder.  

Trots att lärarna ser många möjligheter med att använda bloggar som verktyg i undervisningen 

finns det en rad hinder som gör att möjligheterna inte kan nyttjas fullt ut. De hinder som beskrivs 

av informanterna är kopplade till deras förutsättningar, teknikproblematik samt elevernas 

integritet. Två av de tre informanterna anger utbildning och fortbildning som en anledning till 

att de började använda bloggar i undervisningen. Den tredje informanten angav eget intresse, 

men understryker vikten av utbildning i användningen av digitala verktyg som en förutsättning 

för att de ska kunna implementeras i skolan. Att lärarna besitter en tillräcklig digital kometens 

kan på så vis ses som en förutsättning för att över huvud taget kunna använda bloggar i under-

visningen. Även elevernas digitala kompetens, men också deras mognad lyfts som ett hinder av 

informant B, därför har hon valt att inte låta eleverna vara producenter i bloggen då det skulle 
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vara för tidskrävande. Skyddandet av elevernas integritet och GDPR nämns även som hinder 

för att använda bloggen som ett verktyg för kommunikation. Det finns ett samband mellan de 

förutsättningar lärarna har och deras val av bloggformat. Olika förutsättningar skapar olika 

möjligheter för vilken plattform som är gynnsam att använda i respektive lärares undervisning. 

Formatet påverkar i sin tur vilka verktyg som kan används i bloggen. När ett verktyg inte är 

möjligt att använda i ett visst bloggformat har lärarna i stället valt att gå andra vägar och 

använda andra verktyg för att kompensera. Informant A och C som båda har elevdrivna bloggar 

som hindrar ett samlat digitalt galleri använder exempelvis Instagram som en alternativ platt-

form för exponering av elevarbeten. 

Resultatet visar att arbetet med bloggen betraktas som både tidsbesparande och tidskrävande av 

lärarna. Huruvida det är tidsbesparande eller tidskrävande är också kopplat till lärarnas förut-

sättningar och hur de har valt att använda bloggarna. Tidsaspekten är något som främst är åter-

kommande i intervjun med informant B. Informant A och C framhåller snarare att bloggen är 

ett verktyg som hjälper dem att effektivisera arbetet men nämner båda att det skulle bli dubbel-

arbete och för tidskrävande att använda bloggen som läromedel då de är bundna till att använda 

skolans lärplattform. Informant B:s bildlektioner är kortare och hon har fler elever än de andra 

informanterna. Eleverna är även yngre och inte lika självständiga som gymnasielärarnas.  
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3 Tolkning av resultat 

I detta kapitel tolkas resultatet utifrån teorier om sociokulturellt lärande, didaktisk design och 

multimodalitet. 

3.1 Bloggen som medierande redskap 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom att eleven approprierar nya medierande 

redskap vilket sker i samspel med andra människor. Ett redskap approprieras inte i sin helhet, 

eleven upptäcker successivt hur det kan användas och fungerar. För att helt behärska ett 

medierande redskap, så att det kan bli en naturlig del av jaget, behöver redskapet användas 

(Sälgö 2017, 168–179). I detta sammanhang kan bloggen ses som ett medierande redskap som 

i sig rymmer ett flertal andra redskap vilket är avhängigt dess utformning. Användningen av 

bloggen kan på så vis skapa möjligheter för olika typer av lärande beroende på vilka verktyg 

den rymmer. Att använda bloggen som ett galleri där elevarbeten exponeras skapar exempelvis 

möjligheter för fullbordade kommunikationsprocesser. Elevernas verk får möta en publik vilket 

är viktigt i ett sociokulturellt perspektiv på lärandet i bildämnet då bilderna ges en annan mening 

när de blir en del av ett socialt sammanhang. Gymnasielärarna poängterar även de digitala 

galleriernas funktion för marknadsföring. På så vis ges elevernas arbete en ytterligare mening 

då de inte enbart medierar elevernas tankar och kunskaper i ett skolsammanhang utan får stå 

exempel för hela skolan i marknadsföringssyfte. 

Informant A och C lyfter möjligheten att använda bloggen som ett verktyg för att träna på 

ämnesspecifika begrepp. I sociokulturell teori görs skillnad mellan vardagliga och veten-

skapliga begrepp. De begrepp som hör bildämnet till är av sådan karaktär att de främst blir 

tillgängliga genom det formella lärandet i en skolkontext. I samspel med läraren kan eleverna 

tillägna sig vetenskapliga begrepp som de annars kanske inte haft möjlighet till vilket benämns 

som språklig socialisation (Sälgö 2017, 169–170). Begreppen förklaras av lärarna och eleverna 

får sedan själva använda begreppen i bloggen. Lärarna kan sedan läsa deras inlägg och 

kontrollera om begreppen används på relevanta sätt. På så vis kan eleverna appropriera de 

vetenskapliga begreppen i samspel med läraren. 

Informant B använder bloggen på ett annat sätt än informant A och C. B undervisar även en 

helt annan åldersgrupp då hon arbetar på grundskolan medan A och C är verksamma på 

gymnasiet. I B:s klassrum får eleverna möta bloggen som ett redskap för lärande, vilket kan 
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tolkas som ett första steg i att appropriera bloggen som ett medierande redskap. De har 

möjlighet att ta till sig information som läraren har medierat via bloggen men de har ingen 

möjlighet att själva använda redskapet för kommunikation och samspel med läraren eller 

varandra. Genom att ta till sig och tolka den information som finns på bloggen sker ändå en 

slags interaktion mellan elev och lärare men en enstämmig sådan. Bloggen som C driver 

möjliggör på så sätt ingen social interaktion genom det medierande redskapet men redskapet 

blir en del av interaktionen i det sociala sammanhanget i klassrummet då den används i genom-

gångar och liknande. I informant A och C:s undervisning är det i stället eleverna som medierar 

sina tankar och kunskaper genom bloggen, de får möjlighet att använda redskapet. Något som 

krävs för att fullt ut kunna behärska det i sin helhet. De ges också möjlighet att interagera med 

sig själva då de kan möta tankar från sitt tidigare jag i form av dokumentationen i portfolion. C 

lyfter exempelvis möjligheten att gå tillbaka i bloggen för att lära sig av tidigare misstag. Att B 

som arbetar med bloggen på mellanstadiet har valt en annan väg än A och C som undervisar på 

gymnasiet kan tolkas som att lärarna förhåller sig till den proximala utvecklingszonen. Eleverna 

på mellanstadiet har inte kommit lika långt i sitt lärande om hur bloggen kan användas och är 

därför inte redo för att använda den på samma sätt som gymnasieeleverna. 

3.2 Bloggen som verktyg för dokumentation − lärande genom Re-design 

Informant A och C arbetar främst med bloggar som digitala portfolier där eleverna kontinuerligt 

dokumenterar och reflekterar över sin process. Utifrån Selanders och Kress teori skapar 

eleverna så kallade re-designs genom sina blogginlägg, de designar i lärande. Genom att 

dokumentera och reflektera över varje lektionspass genomför eleverna en meningsskapande 

aktivitet där de transformerar information och den kunskap som de har konstruerat under passet 

till nya representationer i form av blogginlägg. Utgångspunkten är befintliga representationer 

vilka kan bestå av tidigare blogginlägg, information från genomgångar och Powerpoints, 

produkten de arbetar med eller andras verk som de inspireras av. I blogginlägget skapar eleven 

en Re-design med utgångspunkt i ovan nämnda representationer genom att använda olika 

semiotiska resurser som bilder, ljud och text. Lärandet sker alltså genom kommunikativa, 

teckenskapande aktiviteter. Genom den kontinuerliga produktionen av nya meningsskapande 

representationer kan elevernas lärande synliggöras över tid. Selander och Kress skriver att 

lärandet blir synligt just i skillnaderna mellan representationer skapade vid olika tillfällen 

(Selander & Kress 2010, 32–34). På så vis öppnar bloggen, som ett verktyg för digitala elev-

portfolier, upp möjligheter både för lärande och för en rättvis bedömning. 
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3.3 Bloggens multimodala möjligheter 

Bloggen och andra digitala plattformar är kontexter som tillåter att flera teckenvärldar används 

inom ramen för skriftspråket. Selander och Kress förklarar att skolan traditionellt sett har präg-

lats av en skriftbaserad kunskapstradition men i och med den ökade användningen av bild-

skärmar har ett skifte från en skriftbaserad kunskapsförmedling till en multimodal informations-

hantering möjliggjorts. Genom användningen av bloggen ges eleverna en möjlighet att nyttja 

olika medium i sitt lärande och nya textpraktiker görs tillgängliga (Selander & Kress 2010, 30–

31). Informanterna framhåller bloggens fördelar som ett verktyg för struktur och överblick 

vilket möjliggörs genom dess multimodala egenskaper. Informant C lyfter fördelen med att 

kunna se bilder och text i elevernas bloggar samtidigt, vilket inte går i den lärplattform hennes 

skola använder. Möjligheten finns även för elever att spela in sina tankar och reflektioner som 

ljudfiler. De breda utbud av tillgängliga medium som både kan kombineras och användas 

separat framhåller informant B och C som något som kan fungera som ett hjälpmedel för att 

göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Det finns ingen absolut läsordning som i en 

analog loggbok utan sidorna struktureras i olika flikar med olika rubriker där lärare och elever 

enkelt och flexibelt kan skifta mellan olika innehåll, uppgifter eller kurser vilket möjliggör en 

ny typ av läspraktik. Informant B använder sig av bloggens multimodala möjligheter både för 

struktur och presentation av material till undervisningen där länkar, bilder, text och filmklipp 

publiceras sida vid sida.   

Kommunikation sker idag till stor del multimodalt genom digitala medier vilket gör det viktigt 

att uppmärksamma multimodala kommunikationssätt i skolan (Selander & Kress 2010, 27). Att 

eleverna får lära sig att kommunicera multimodalt och lära sig att använda digitala plattformar 

som bloggar betonas både av informant B och C som framhåller det som viktiga kunskaper för 

att kunna presentera och förmedla sitt bildskapande.  

3.4 Vilka innebörder visar sig i bildlärares användning och syn på bloggen som 

pedagogiskt verktyg i bildundervisnigen? 

I resultatet framgick att det finns ett samband mellan lärarnas olika förutsättningar och deras 

val av bloggformat. Olika förutsättningar skapar olika möjligheter för vilken plattform som är 

gynnsamt att använda i respektive lärares undervisning utifrån deras förutsättningar.  Selander 

och Kress framhåller att ett rums eller verktygs meningspotential formas i relationen mellan 

rummet eller verktyget och dess användare i en specifik social kontext (Selander & Kress 2010, 
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42). De olika sociala sammanhangen som utgörs av de olika bildlärarnas skolor har resulterat i 

att meningspotentialen i de tre bildlärarnas bloggar skiljer sig åt.  

Selander och Kress menar att lärare som designar för lärande gör det i ett specifikt sammanhang 

och måste förhålla sig till designens specifika förutsättningar (Selander & Kress 2010, 24). 

Bildlärarnas olika sammanhang medför att de har olika förutsättningar att utgå ifrån då de 

designar och skapar inramningar för virtuella rum för lärande. Informant B som undervisar i 

grundskolans mellanstadium upplever att hennes möjligheter att låta eleverna vara aktiva 

producenter på bloggen är begränsade på grund av förutsättningar som teknik, elevernas antal, 

ålder och digitala kompetens, samt klasstorlekar och lektionstid. Informant B menar att 

användningen av bloggen som ett verktyg för digital elevportfolio och bedömning och åter-

koppling skulle bli alltför tidskrävande utifrån hennes förutsättningar. Informant A och C finner 

i stället hinder för att använda bloggen som ett digitalt läromedel då de är ålagda att använda 

skolans lärplattformar för detta ändamål och menar att det då skulle bli dubbelarbete att även 

publicera materialet på en blogg. Informant C undervisar även en grupp elever på språk-

introduktions programmet som utgör ytterligare ett sammanhang med skilda förutsättningar. 

Informant C menar att elevernas språkliga förmåga samt en brist på kontinuitet i undervisningen 

och tillgång till relevanta tekniska redskap utgör ett hinder för arbete med bloggarna med denna 

grupp.  

Selander och Kress skriver att olika rum rymmer olika potential och erbjuder tillgång till skilda 

typer av verktyg eller resurser. Utformningen av ett didaktiskt rum kan därför underlätta för 

vissa aktiviteter och försvåra för andra (ibid., 42). Detta är något som är applicerbart i tolk-

ningen av bildlärarnas design av undervisning genom bloggarna. Informant A och C har främst 

haft intentionen att använda bloggen som ett verktyg för processdokumentation och bedömning, 

vilket gynnas av designen på deras didaktiska rum. Däremot försvårar designen för att 

exempelvis använda bloggarna som ett läromedel eller digitalt galleri. Tvärtom gynnar 

Informant B:s design användningen av bloggen som läromedel och digitalt galleri men försvårar 

att bruka den som verktyg för processdokumentation eller bedömning. 

Selander och Kress förklarar vidare att lärandets rum även innebär ett socialt rum i form av de 

förväntningar om sociala roller och positioner som lärare och elever intar. Design av rum för 

lärande är alltså även en design av förutsättningar för sociala relationer (ibid., 42–43). Möjlig-

heten till kommunikation i det virtuella rummet har här en påverkan på vilka sätt som lärare 

och elever kan interagera med varandra. Enbart informant C har designat ett rum där möjlig-

heten att kommunicera finns. Kommunikationen kan där enbart ske mellan lärare och elev. I 
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informant A:s design är de enbart eleverna som kommunicerar sina tankar via bloggen med 

läraren som huvudsaklig tänkt mottagare. I Informant B:s design är det läraren som 

kommunicerar med eleverna som tänkt huvudsaklig mottagare men B vänder sig även mot 

kolleger och vårdnadshavare. Bloggarna används dock som ett medierande redskap inom det 

sociala sammanhanget i det fysiska klassrummet och kan på så vis berika den interaktion som 

sker där men den skapar i liten eller ingen utsträckning ett eget viralt socialt sammanhang. Det 

sociala rummet formar som tidigare nämnt vilka roller lärare och elever intar och rymmer på så 

vis en maktdimension. Informant B:s blogg som främst förmedlar information kan tolkas som 

en design som bygger på att läraren förmedlar kunskap till eleven. Lärarens roll blir då över-

ordnad eleverna i jämförelse med informant A och C:s bloggar där eleverna är aktiva. A och C 

intar då en annan lärarroll som fungerar mer som handledare, vägledare och kontrollanter. 

Eleverna konstruerar då själva kunskap under handledning av läraren som sedan kontrollerar 

genom återkoppling och bedömning. 

 Det finns även en tredje dimension av lärandets rum i form av ett ideologiskt rum. Det inne-

fattar de förförståelser, förväntningar och intressen som användarna har i förhållande till 

rummet. Det ideologiska rummet formas i sitt sociala sammanhang av sina användare och är 

föränderligt över tid vilket kan underlätta genom att tydliga rutiner skapas men det kan även 

försvåra för förändringar (ibid., 43,48,). I resultatet framgår att informant A och C s elever 

förväntar sig att använda datorerna i undervisningen, det virtuella rummet är en självklar del av 

det fysiska klassrummet därför tar alltid eleverna med sig sina datorer eller mobiltelefoner till 

bildlektionerna. Detta är inte fallet med Bs elever som trots att de har tillgång till egna datorer, 

ofta inte tar med sig dem till bildlektionerna vilket utgör ett hinder för användningen av bloggen 

som ett verktyg i undervisningen. Informant A uttrycker även en svårighet kopplat till det 

ideologiska rummet då hon berättar att eleverna ibland glömmer eller väljer att inte doku-

mentera sin process i slutet av lektionen. Hon har gjort försök att etablera rutinen genom att 

specifikt avsätta tid när eleverna måste dokumentera och på så sätt förändra deras ideologiska 

rum. 
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4 Sammanfattning 

I resultatet framgår att de bildlärare som intervjuats i studien har valt att arbeta med bloggar 

som pedagogiska verktyg i bildundervisningen på olika sätt. Informant B har en lärardriven 

öppen blogg som används som ett läromedel och digitalt galleri. Informant A låter eleverna 

driva egna öppna bloggar för att dokumentera och reflektera om sin process. Då bloggarna är 

öppna kan de även betraktas som digitala gallerier för varje enskild elevs arbete. Informant C 

använder bloggen på ett liknande sätt som informant A, med skillnaden att eleverna driver 

bloggar i ett slutet system som även tillåter henne att lämna kommentarer och återkoppling via 

bloggen. Ingen av bildlärarna har designat bloggen som ett virtuellt rum med möjligheten för 

eleverna att ta del av, och kommentera på varandras arbeten vilket i ett sociokulturellt 

perspektiv borde kunna gynna lärandet då lärande sker i samspel med andra. Lärarna ser både 

möjligheter för effektivisering, lärande och kommunikation genom användningen av bloggar i 

undervisningen. Hinder de lyfter är kopplade till förutsättningar i form av elevgrupp, tvång på 

användning av lärplattform, tid och digital kompetens, hindren kopplas även till teknisk 

utrustning och aspekter som rör skyddandet av elevernas integritet. Studien bekräftar Selanders 

och Kress teori om att när lärare designar för lärande utgår de ifrån sitt specifika sammanhang 

med sina specifika förutsättningar. Rum för lärande rymmer olika meningspotentialer som 

formas av dess användare (Selander & Kress 2010, 24, 42). Då lärarnas skolor utgör olika 

sociala sammanhang skiljer sig också utformningen på deras bloggar åt. Vidare förklarar 

Selander och Kress att rummets utformning inverkar på vilka verktyg eller resurser som finns 

tillgängliga. Utformningen av ett didaktiskt rum kan därför underlätta för vissa aktiviteter och 

försvåra för andra (ibid., 42). Även detta bekräftas av studien då lärarnas nyttjande av bloggen 

som ett verktyg för ett huvudsakligt syfte försvårar eller helt hindrar dem från att använda 

bloggen i andra syften även om de är av åsikten att det skulle kunna gynna undervisningen. 

I tolkningen av resultatet framgår även att bloggen kan betraktas som ett medierande verktyg 

som rymmer möjligheter för fullbordade kommunikationsprocesser genom vilken eleverna kan 

appropriera kunskaper om digital kompetens och vetenskapliga begrepp. Bloggens multi-

modala egenskaper erbjuder möjligheter att skapa en struktur och överblickbarhet för både 

lärare och elever som informanterna menar att de saknar i skolans lärplattformar. De multi-

modala egenskaperna kan enligt informanterna även fungera som ett hjälpmedel som 

tillgängliggör undervisningen för alla elever.  Bloggen kan dessutom möjliggöra för eleverna 
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att få syn på sin egen process, och lära av sina misstag. Genom att använda bloggen som ett 

verktyg för processdokumentation får eleverna möjlighet att designa i lärande genom re-design, 

där de skapar nya representationer genom att transformera kunskaper som de inhämtat under 

lektionen. Selander och Kress menar att lärande görs synligt i skillnaden mellan olika 

representationer skapade vid olika tillfällen (Selander & Kress 2010, 32–34). På detta sätt blir 

det enkelt för lärarna att få syn på elevernas utveckling och göra rättvisa bedömningar.  
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras valda delar ur studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

på ämnesområdet. 

5.1 Addering eller inbäddning får konsekvenser för effektiviteten 

Björck (2014) beskriver i sin studie hur de undersökta lärarnas arbete med digitala verktyg 

präglas av addering och menar att didaktiken i sin helhet måste anpassas vid implementeringen 

av digitala medier (Björck 2014, 179, 184, 196). Informant B i denna studie har också en 

adderande implementering av digitala verktyg, i det här fallet bloggen. Hennes förutsättningar 

skiljer sig från de andra informanterna vilket medför att det enligt henne skulle bli alltför 

tidskrävande att använda bloggen som verktyg för exempelvis processdokumentation, åter-

koppling eller bedömning. Men att hon upplever vissa aspekter som alltför tidskrävande kan 

även bero på att hennes blogg är ett verktyg som adderats till undervisningen, utan att anpassa 

den övriga didaktiken, till skillnad från A och C vars arbete med bloggar är mer inbäddat i 

undervisningen. Varken A eller C ger uttryck för att användningen av bloggen som ett verktyg 

för dokumentation, återkoppling eller bedömning skulle vara tidskrävande utan snarare att det 

gör arbetet enklare och mer effektivt. Marner och Örtegren framhåller att addering av digitala 

medier lätt medför stoffträngsel vilket ger mindre tid då flera moment ska hinnas med separat 

medan ett inbäddat arbete med digitala medier medför effektivisering (Marner & Örtegren 

2013, 40–42).  Björcks studie visar även att lärarna upplever svårigheter att se elevernas process 

när de arbetar med digital bild och därmed även upplever svårigheter vid bedömningen. Björck 

menar att detta enkelt hade kunde lösas genom att spara olika utkast av arbetet och hon talar för 

digitala portfolier eller bloggar (Björck 2014, 198–199). Informant A och C i denna studie 

använder sig av en inbäddad digital lösning med just fokus på processen vid bedömning vilket 

är en lösning på de problem som informanterna i Björcks studie upplever. Denna studie visar 

på så vis att användningen av bloggen som ett naturligt verktyg i undervisningens alla moment 

på ett inbäddat sätt både kan göra undervisningen mer effektiv och förenkla bedömningsarbetet.  

5.2 Öppen publiceringsform: möjlighet till fullbordade kommunikationsprocesser − 

problematiskt i integritetssynpunkt 

Björck framhåller att internet skapar möjligheter för elever att publicera sina alster för en 

verklig publik som i sin tur har möjlighet att kommentera. I ett globalt samhälle med stor om-
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flyttning kan elever även visa upp sitt arbete för vänner och familjemedlemmar som befinner 

sig på andra håll i världen, vilket kan skapa en större motivation hos eleverna och en ökad 

kontakt med omvärlden. Björck lyfter även fördelen i möjligheten att kunna skapa nya sociala 

arenor där inte bara lärare och elever kan samverka utan att nya typer av samarbeten kan möjlig-

göras mellan skolor i andra delar av världen (Björck 2014, 33). Även Johansson lyfter fördelar 

med ett öppet bloggformat där det finns en utomstående publik leder till ökad motivation hos 

eleverna och en bättre kvalitet på deras arbeten. Hon belyser dock problematiken att en tredjedel 

av eleverna i hennes studie upplever det öppna formatet som negativt (Johansson 2014, 110–

114). Informant C beskriver även hon situationer där eleverna är skeptiska till att publicera 

öppet på internet. Hon förklarar att det finns risk att eleverna håller tillbaka och inte vågar 

uttrycka sig fritt genom sitt bildskapande. Alla tre informanterna uppger att de upplever svårig-

heter med att förhålla sig till GDPR i användningen av öppna bloggformat. De är medvetna om 

de fördelar som Johansson och Björck belyser med det öppna formatet men känner sig hindrade 

då de vill skydda elevernas integritet. Lärarnas lösning på problemet har visat sig vara att 

antingen välja bort elevaktiviteten på bloggen eller välja bort det öppna formatet. Johansson 

talar i sin studie för klassbloggsformatet där eleverna har sina egna bloggar som gemensamt 

skapar en blogg med en vidare mening (Johansson 2014, 116). Min tanke är att det bästa 

alternativet borde vara, som Johansson säger, en klassblogg där eleverna har sina enskilda sidor. 

Där skulle de kunna dokumentera och reflektera över sin process under förutsättningen att 

denna del av bloggen går att lösenordskydda och driva som sluten. Den öppna delen av bloggen 

skulle sedan kunna fungera som en arena för kommunikation utåt och publicering av färdiga 

elevarbeten, med elevernas samtycke förstås. Men finns det någon sådan digital plattform som 

möjliggör detta och hur ska lärare kunna hitta ett tillfredställande bloggformat att använda i 

undervisningen i den djungel av webbplatser, plattformar och appar som finns? 

5.3 Vikten av utbildning, fortbildning och kollegialt lärande 

I studiens resultat framgår att fortbildning, utbildning och kollegialt lärande har betydelse för 

användningen av bloggar i undervisningen. Utbildningsdepartementet anger lärarnas digitala 

kompetens samt förmåga att integrera digitala verktyg på ett adekvat sätt i den pedagogiska 

praktiken som den största framgångsfaktorn till en lyckad digitalisering av undervisningen. Att 

lärarna besitter en tillräcklig digital kompetens är enligt Utbildningsdepartementet en förut-

sättning för att skolan ska kunna följa med i samhällets digitala utveckling och blir därför en 

fråga om både likvärdighet och kvalitet i undervisningen (Utbildningsdepartementet 2017,7–

8). Informant C riktar i sin intervju kritik mot lärarutbildningen som hon menar brister i att 
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erbjuda tillräcklig undervisning om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Baserat 

på egen erfarenhet från lärarutbildningen är jag beredd att hålla med C. Genom arbetet med 

denna studie har jag fått en inblick i den djungel av olika verktyg och plattformar som finns 

men hur ska man kunna avgöra vilka som faktiskt är gynnsamma att använda i undervisningen 

och hur de kan användas? Lärarna i studien ger upprepade gånger uttryck för svårigheten i att 

hitta en plattform som är helt tillfredsställande och att det är ett ständigt sökande och prövande. 

Även i Danielsson och Ahlbergs studie ger lärarna uttryck för en osäkerhet kring digitala 

verktyg och behovet av fortbildning poängteras (Danielsson & Ahlberg 2015, 17, 26).  Med en 

mer omfattande undervisning om digitala verktyg i lärarutbildningen och ökade fortbildnings-

insatser skulle lärares tid kunna läggas på annat än sökandet efter fungerande digitala lösningar. 

Det skulle även kunna bidra till en ökad likvärdighet då lärares digitala kompetens troligen 

påverkar sannolikheten att de använder digitala verktyg. 

5.4 Vidare forskning 

Bloggen har belysts som ett verktyg som besitter många möjligheter för bildundervisningen 

men kanske är integritetsproblematiken allt för viktig för att ignorera. Min uppfattning är att 

fler slutna verktyg som är anpassade efter bildämnets verksamhet skulle göra många lärares 

vardag enklare och också kunna gynna elevers lärande. Men hur skulle ett sådant verktyg kunna 

se ut för att på bästa sätt anpassas till bildämnets praktik? Då skolans verksamhet ska vila på 

vetenskaplig grund vore det av intresse att undersöka hur ett digitalt verktyg anpassat för bild-

ämnet, som blogg eller annan typ av plattform, skulle kunna utformas för att på bästa sätt främja 

elevers lärande på vetenskaplig grund. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1-informationsbrev till informanter  

Hej!  

Vad kul att du har visat intresse för att delta i min studie om bildbloggar i undervisningen. Som 

jag nämnde i min förfrågan på Facebook studerar jag till bildlärare på Linnéuniversitetet och 

undersökningen är en del av mitt examensarbete. Här kommer mer information om vad studien 

kommer att handla om, vad det innebär att delta, praktisk information om var, när och hur samt 

vad du har för rättigheter som medverkande. Nedan följer ett utdrag ur inledningskapitlet av 

rapporten. Arbetet har precis påbörjats så vissa saker kan komma att ändras under processen 

men jag hoppas att det kan ge dig en bild av vad studien kommer att handla om. 

Inledning 

Jag har under min tid som lärarvikarie och under min verksamhetsförlagda utbildning kommit i 

kontakt med ett flertal digitala läroplattformer som it´s learning, IST Lärande och google 

classroom. Jag har många gånger upplevt dessa som oflexibla och dåligt anpassade för bildämnet. 

Att skapa ett pedagogiskt, visuellt överblickbart digitalt klassrum med film- och bildexempel, 

material och instruktioner är mer eller mindre omöjligt. Det blir även ofta besvärligt när elever 

ska lämna in arbeten i andra former än text och än värre är det att få en överblick över arbetena 

när de ska bedömas. 

Jag har också kommit i kontakt med pedagogiska bildämnesbloggar som på många sätt verkar 

fungera som ett komplement till läroplattformarna. bildämnesbloggarna ser olika ut och har ofta 

olika funktioner och målgrupper. Vissa vänder sig enbart till andra bildlärarkollegor med tips och 

lektionsupplägg medan andra riktar sig direkt till eleverna som digitala klassrum. Det är de sist-

nämnda jag har valt att intressera mig för. Jag tror att bloggen som pedagogiskt verktyg har stor 

potential och kan fungera både som ett komplement till dåligt anpassade läroplattformer men även 

fylla det tomrum som bristen av läromedel i ämnet utgör. Därför har jag valt att undersöka hur de 

som arbetar med dessa bloggar går till väga och hur de ser på bloggen som bildpedagogiskt 

verktyg. Frågor som jag har ställt mig är: Hur används egentligen bloggarna i och utanför klass-

rummet? Vilka funktioner har lärarna valt att förlägga till bloggen? Är det instruktioner för 

uppgifter, används bloggen som digital portfolio, för kamratbedömning eller presentationer av 

elevarbeten? Vilka elever gynnas eller missgynnas? Är det ett tidskrävande eller tidsbesparande 

arbetssätt? Jag hoppas att undersökningen kan bringa klarhet i dessa frågor och kanske inspirera 

fler lärare att våga testa på bloggen som bildpedagogiskt verktyg. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka potentiella möjligheter och hinder som finns med 

bloggen som pedagogiskt verktyg i bildundervisningen. 
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Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• På vilket sätt använder bildlärarna bloggar i sin undervisning? 

• Vilka för- och nackdelar ser de med bloggen som pedagogiskt verktyg i bild-

undervisningen? 

För att få svar på mina frågeställningar behöver jag din hjälp. Som insamlingsmetod har jag 

valt att använda mig av semistrukturerade, fokuserade intervjuer men jag vill även få tillgång 

till din blogg för att kunna se hur du har valt att lägga upp den samt, med ditt samtycke, använda 

skärm-dumpar som belysande exempel i rapporten.  

Intervjumetoden som kommer att användas innebär att du kommer få svara på en rad frågor 

strukturerade efter teman som konstruerats efter vilka funktioner bloggen kan fylla i bild-

undervisningen. Intervjumetoden lämnar en frihet till dig som informant att prata om det som 

du tycker är viktigt och intressant samtidigt som strukturen säkerställer att den information som 

behövs i studien samlas in. Nedan följer en preliminär plan för hur intervjuns struktur kommer 

att se ut. Då användningen av bloggar i undervisningen kan se olika ut är det inte säkert att just 

din blogg fyller alla dessa funktioner, och det gör absolut ingenting, jag är då intresserad av att 

veta varför. 

Inledande frågor 

Tema: bloggen som läromedel 

Tema: bloggen som digital portfolio 

Tema: bloggen som utställningsplats 

Tema: bloggen för bedömning och återkoppling 

Övergripande frågor om möjligheter och hinder 

Jag räknar med att själva intervjun kommer att ta ungefär 30–60 minuter att genomföra men 

avsätt gärna en stund extra för för- och eftersnack. Om du finns i Uppsala eller Stockholms-

området har jag möjlighet att träffas och genomföra intervjun på en plats som passar dig. Om 

inte, går det precis lika bra via telefon eller Skype, du bestämmer. Intervjuerna planeras att 

genomföras under slutet av v.48 och hela v.49. 

För att kunna återge dina åsikter på bästa sätt samt för att underlätta analysjobbet vill jag gärna 

kunna göra en ljudinspelning av intervjun som jag sedan kan transkribera. Ljudfilerna kommer 

att raderas efter att transkriberingen genomförts.  

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer är jag skyldig att upplysa dig om följande 

innan du samtycker till att delta i undersökningen: 
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Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst bestämma dig för att avbryta din medverkan. 

De insamlade uppgifterna från intervjun och din blogg kommer inte att användas för några 

andra syften än denna studie.  

Rapporten kommer att publiceras på www.diva-portal.org och finnas tillgänglig för dig och 

allmänheten att läsa.   

Rapporten kommer att utformas på ett sätt som ger deltagarna i undersökningen största möjliga 

konfidentialitet. Uppgifter som gör att utomstående kan identifiera dig kommer utelämnas från 

rapporten i största möjliga mån. Inga namn, arbetsplatser eller hemorter kommer att nämnas 

och personuppgifter och bilder på dig eller dina elever i skärmdumpar från bloggen kommer att 

censureras. Om du har en öppen blogg som är tillgänglig för allmänheten ska du vara medveten 

om att du genom denna skulle kunna identifieras ändå. 

Jag skulle vara så tacksam om du vill delta i undersökningen och dela med dig av din erfarenhet 

och syn på bildpedagogiska bloggar. Hör av dig om du har några frågor, synpunkter eller vill 

boka in en tid för intervju. 

Tack på förhand! 

 Mvh, Caroline Svahn 

http://www.diva-portal.org/


 

4(5) 

 

Bilaga 2 – intervjufrågor 

Inledande frågor 

• Varför började du använda bloggen som verktyg i undervisningen? 

• Driver du en öppen eller sluten blogg? Varför? 

• Vilka årskurser undervisar du i? Används bloggen på samma sätt med alla? 

• Används bloggen kontinuerligt som en naturlig del av undervisningen eller mer 

sporadiskt vid vissa moment? 

• Vilken möjlig koppling till läroplanens mål ser du med  

Bloggen som läromedel 

Använder du bloggen som läromedel? Exempelvis för att publicera lektionsplaneringar, 

instruktioner, och inspirationsmaterial? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Vilka vinster och möjligheter ser du med att skapa ett digitalt 
läromedel på bloggen? 

Använder du andras pedagogiska bildbloggar för inspiration 
och idéer? 

Vilken målgrupp vänder du dig till? (kollegier, elever, vårdnads-

havare) 

 

Elever- 

• På vilket sätt använder eleverna bloggen? 

• Hur tror du att de upplever arbetssättet? 

• Fungerar det bättre för vissa elever och sämre för andra? 

 

• Vilka skillnader upplever du jämfört med traditionella 

läromedel?  

• Är utbudet av traditionella läromedel tillfredsställande? 

• Vilka skillnader upplever du jämfört med traditionella 

läromedel?  

• Är utbudet av traditionella läromedel tillfredsställande? 

Upplever du några problem med att använda bloggen som läro-

medel? 

 

 

Bloggen för dokumentation/ som digital portfolio 

Använder du bloggen för dokumentation? 

Ja Nej 

På vilket sätt?  Varför inte? 

• Används bloggen som digital portfolio för elev-
arbeten? 

• Vad finns det för vinster med det? 

 

• Gör eleverna själva inlägg av bilder och 
dokumenterar sin process? 

• Fungerar det bättre för vissa elever och sämre för 
andra? 

Om inte, hur dokumenteras deras arbete och process? Varför 
är det ett bättre alternativ? 

Har du upplevt några problem med att eleverna använder 
bloggen som digital portfolio? 
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Bloggen som utställningsplats 

Används bloggen som en plats för att visa upp elevers arbete och det ni gör på bildlektionerna? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

Vad är positivt med det?  

Finns det några problem eller svårigheter?  

 

Bloggen för bedömning och återkoppling 

Används bloggen för bedömning och återkoppling? 

Ja Nej 

På vilket sätt? Varför inte? 

• Ger du eleverna återkoppling via bloggen? 
Formativt/summativt? 

• Sker det under arbetsprocessen eller då 
uppgiften är klar? 

Varför inte? 

Används bloggen för kamratbedömning? 

• Vilka vinster och möjligheter ser du med 
bloggen som redskap för kamratbedömning? 

• Har det uppstått några problem när eleverna 
kommenterat varandras arbeten? 

• Fungerar det bättre för vissa elever än andra? 

Varför inte? 

 

Övrigt 

• Fyller din blogg någon annan funktion som vi inte har berört? 

• Finns det några mer övergripande möjligheter och hinder med bloggen som verktyg i 

bildundervisningen? 

• Kan elever lära sig något genom bloggmediet som de inte kan lära sig i ett vanligt klass-

rum? 

• Om du skulle utveckla din blogg på något sätt, Vad skulle du göra då? 


