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Abstract  

In this text the attitudes towards and using of blogs in teaching Swedish to 

teenagers will be explored. The results are based on a survey made amongst 17 

teachers and 58 students from all over Sweden. The end results show that the 

usage of blog still hasn’t found a permanent way into the classrooms, but has an 

appeal to and is being used by predominantly younger teachers both, male and 

female, with a positive response from students regardless of gender. The 

conclusion is that using web tools like the blog is an easy first step for schools to 

connect to the digital society of the 21st century and take advantage of the perks 

available in the digital classroom.       

 

Svensk titel: Blogg + Svenska =Sant? – Bloggande i undervisningen i svenska. 

Engelsk titel: Blog + Swedish =True? – Blogging in teaching Swedish.   

 

Ämnesord: Blog, Web 2.0, digitalt klassrum, svenska, undervisning, 

kompetensutveckling  
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1 Inledning  
Skolans främsta uppdrag idag är att förbereda ungdomarna för framtiden och 

utrusta dem med de verktyg som de behöver för att kunna röra sig fritt i ett 

framtida arbetsliv. Skolan måste följa med i tiden och lärare uppmuntras att 

använda sig av den teknikfyllda ungdomskulturen och medieteknologin för att 

kunna ta vara på de öppningar dessa ger.   

   Idag erbjuds en rad nya pedagogiska verktyg fritt på nätet, men för att kunna 

nyttja dem på bästa sätt måste skolan utmana tänkandet kring den undervisning 

som bedrivs. David F Warlick skriver i sin bok Classroom blogging: “The 

structure of the classroom must change. Curriculum must change. The media that 

we use to help our students learn about their world must change. Our definition of 

what it means to be literate must change” (Warlick, 2007:118). Nya vägar och 

infallsvinklar för att fånga elevers intresse och skapa meningsfulla 

inlärningssituationer måste hittas i den digitala värld som eleverna rör sig i och det 

är där bloggen kommer in i bilden.  

   Dagens ungdomar skriver mer än någonsin. Bellander skriver att ”[s]åväl unga 

kvinnor som unga män och […] skrivstarka såväl som skrisvaga elever, använder 

dagligen datorbaserade medier i kommunikativt syfte”(2007:302). Lärarna i 

hennes undersökningar upplever att skrivandet på fritiden har ökat de senaste 15 

åren. Även Lisa Greczanik skriver i sin bok Bloggen möter undervisningen om 

den roll datorn spelar i ungdomarnas liv och kallar dem en ”generation-on-line” 

med datatekniken och internet som ett naturligt inslag i vardagen (2007:9). Ett av 

de vardagliga fenomen som får mycket uppmärksamhet bland unga just nu är 

bloggen. Över hälften av de miljontals bloggar som finns på nätet drivs av 

ungdomar i åldern 13 till 19 (Huffaker 2005:92) och bloggandet har blivit ett 

vanligt redskap som används för att kommunicera med omvärlden.  

   Något med detta nya textformat tilltalar människor i alla åldrar och möjligheten 

att eventuellt kunna använda detta intresse i undervisningen för att hjälpa elever i 

deras förberedelse för det samhälle de kommer att möta i framtiden är 

undersökningens kärna.  
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2 Syfte och frågeställning 
Utgångspunkten för denna undersökning är att man för att kunna verka i dagens 

informationssamhälle behöver fler färdigheter än att bara kunna läsa och skriva på 

papper, att vara litterat idag innebär så mycket mer. David F Warlick skriver: 

”Literacy is about communicating. It is about reading and writing. Blogging is 

about communicating. It is about reading and writing [...] Blogging = Literacy” 

(2007:127) och menar därmed att bloggen är ett naturligt redskap för att utveckla 

de kommunikativa färdigheter som tränas i svenskundervisningen.  

   Syftet med undersökningen är att studera användandet av bloggen som ett 

redskap i undervisningen i svenska på gymnasiet. Frågeställningarna som tas upp i 

denna undersökning är följande:  

 

1. Vilken inställning till bloggande finns bland lärare och elever i 

gymnasieskolan?  

2. Vilka användningsområden anser dessa lärare och elever att det finns 

för bloggen som redskap i undervisningen i svenska? 

3. Kan bloggen vara ett användbart pedagogiskt verktyg för att 

engagera och motivera eleverna med hänsyn tagen till genus-

perspektivet? 
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3 Bakgrund 
Eftersom bloggen är ett relativt nytt verktyg kommer detta kapitel att beröra de 

aspekter av bloggande som relaterar till skolan. Först reds begreppet blogg ut och 

därefter belyses de krav som de olika dokumenten som styr den svenska skolan 

ställer på undervisningen i stort men också specifikt i svenskämnet. Här 

presenteras också annan forskning inom området bloggen i skolan och bloggen 

som verktyg för att träna läs- och skrivförmåga.  

3.1 Begreppet blogg 

Bloggen används av miljoner människor varje dag men är fortfarande ett fenomen 

som inte alla känner till. Warlick pekar på att historiker jämför framväxandet av 

dagens blogg med 1700-talets pamfletter som möjliggjordes av att papper och 

tryckpressar blev tillgängliga för en större allmänhet. En framväxande ny klass 

med akademiker använde sig på 1700-talet i både Europa och USA av pamfletten 

för att publicera sina åsikter, vilket fick stor genomslagskraft i samhället (Warlick 

2007:23). Idag är det ett faktum att internet blir enklare och enklare att använda 

och därför drar till sig nya grupper av skribenter. Bloggen har tagit över 

pamfletternas roll men används också till mycket annat.  

   Bloggen är personlig och ingen blogg är den andra lik men det finns 

konventioner för hur den skall vara uppbyggd och fungera (jfr Warlick 

2007:39ff). Kärnan i alla bloggar är att det är ett publiceringssystem som ger 

författaren möjlighet att uttrycka sina åsikter om i princip vad som helst via både 

text, bild, musik och videoklipp. Den kännetecknas av att det senaste inlägget 

hamnar högst upp på sidan (Greczanik 2007:8) och att läsare via kommentarfält 

kan ge respons på det publicerade och en dialog uppstår.   

3.1 Skolans uppdrag 

2000-talets informationssamhälle har för alltid förändrat skolans uppdrag att 

förbereda eleverna för vuxenlivet, vilket EU har uppmärksammat i sin 

rekommendation för livslångt lärande, där digital kompetens är en av åtta 

nyckelkompetenser som elever skall ha med sig ut i arbetslivet. Deras definition 

på begreppet digital kompetens lyder:  
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Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk via Internet (Europaparlamentet och rådet 2006) 

 

Praktisk färdighet i att kunna använda den teknik som finns tillgänglig i vår 

verklighet bör övas i skolan då ungdomarna i en trygg miljö behöver vägledning 

för att kunna använda dessa kommunikationsmöjligheter kritiskt. Den svenska 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) innehåller liknande tankar i 

följande skrivning: 

 
Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Eleverna ska […] kunna orientera 

sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. 

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ.  (Skolverket 2006:5) 

 

Förmågan att hitta rätt i den digitala världen med alla dess format (text, ljud, 

bilder, film), hitta information som är pålitlig och dessutom relevant för det man 

vill uttrycka är alltså viktigt och Warlick går så långt som att säga att källkritiskt 

tänkande är en del av läsförmågan (2007:18).  

  Att kommunicera i den digitala världen kräver förutom att man behärskar 

skrivregler och den mekaniska delen av skrivandet också att man har kunskap om 

presentation och retorik. Valet av medium för framförandet av budskapet är 

avgörande för att nå fram till den tänkta läsaren, vilket ställer höga krav på 

skribenten. Penrod skriver:  

 
When someone has complete command of technology, he or she recognizes the 

quality and the relevance of certain technologies over others in different 

circumstances. Blogs represent a command of technology literacy in that broader 

sense. In a global, information-driven, technologically infused society, blogging is an 

illustration of how to control available technologies in relevant ways. (2007:viii) 
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Skolans uppgift i fostrandet av blivande skribenter kan således vara att ge 

eleverna möjlighet att utforska teknologin i en trygg omgivning och kanske är det 

till och med som Alison Sawmiller hävdar att ”[t]echnology can no longer be an 

accessory in the classroom; it needs to be the foundation” (2010:45). 

   I ett samhälle där det är så lätt att sprida information men också desinformation, 

är fostrandet av ungdomar viktigt. De etiska regler som förr tillämpades endast av 

yrkesmän inom media måste nu få genomslag i samhället i stort och speciellt 

bland tonåringarna som använder webben mest av alla. Lpf 94 pekar på att skolan 

har en fostrande uppgift och att undervisning om etikiska frågor inte är mindre 

viktigt än skolämnena i sig och för till och med fram detta som ett 

ämnesövergripande uppdrag (Skolverket 2006:5). Warlick går till och med så 

långt att han inkluderar en etisk värdegrund i begreppet att vara litterat (2007:20). 

3.2 Bloggen och undervisningen 

Begreppet information har förändrats de senaste 10 åren och är inte längre 

begränsat till tillgången på böcker och hyllplats. Skolans fysiska rum och 

läroböcker sätter inte längre gränser för vad som kan läras ut, vilket skapar nya 

villkor för undervisning och lärande, något som man enligt Dan Hallemars artikel 

”När ska skolan koppla” (2009) tagit i beaktande ibland annat i Storbritannien. 

Med forskning som hävdat vikten av att unga får ta risker i en pedagogisk miljö 

som grund, dikterar nu den brittiska läroplanen för låg- och mellanstadiet att 

eleverna när de går ut grundskolan ska behärska såväl bloggande och podcasting 

som att använda Wikipedia och Twitter (National Curriculum, 1999). Social 

mediekunskap får alltså en plats i schemat. 

    Att bli digitalt kompetent enligt EU:s definition (Europaparlamentet och rådet 

2006) ställer krav på elevernas praktiska färdigheter men också på deras kognitiva 

och sociala beteende (Penrod 2007:152) och bloggen är ett av många webbverktyg 

som skolan kan använda sig av för att under handledning ge eleverna möjlighet att 

öva alla dessa färdigheter i ett verkligt forum.  

   Bierich (2009) har undersökt bloggvanor och attityder till bloggar hos 39 

gymnasieelever och 19 lärare på en svensk gymnasieskola. Majoriteten av lärarna 

i undersökningen tror att bloggar kan locka till läsning och skrivande och kan 

användas för att inspirera, skapa diskussion och reflektion. Trots detta är det i 
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hennes undersökning endast två lärare som använt sig av blogg i sin undervisning. 

”Dessa lärare använder bloggen för att inspirera till skrivande och debatt och 

lyfter fram bloggar vid lämpliga tillfällen” (Bierich 2009:28). Lärarna tror vidare 

att bloggar kan komma att bli vanligare i skolan i framtiden. Dock menar några 

lärare att tillgången på datorer är avgörande för att arbete med bloggar ska kunna 

bedrivas (2009:28).  

     Bloggandet är populärt bland ungdomar just nu, vilket bekräftas av en 

undersökning som visar att den vanligaste bloggaren i Sverige idag är mellan 16 

och 20 år (Kullin 2010), vilket också Therese Bellanders forskning omkring 

ungdomars medieanvändning visar (Bellander 2007:301). Majoriteten av eleverna 

(59 %) i Bierichs undersökning tror dessutom att intresset för bloggfenomenet 

kommer att hålla i sig (2009:28). 

    Gapet till de äldre generationerna är dock stort. Mark Prensky illustrerar 

situationen genom att säga att dagens elever är digital natives i det nya digitala 

informationslandskapet och talar språket flytande, medan lärare äldre än 30 år är 

digital immigrants som fortfarande försöker förstå den värld de kommit till och 

dessutom talar språket med brytning (2001). Penrod skriver att med den kulturella 

tidsförskjutning som normalt råder i vårt samhälle kommer gemene man att 

blogga om tjugo eller trettio år. Frågan är om skolan skall vänta så länge. I en 

värld där tekniska framsteg görs varje dag måste skolan följa utvecklingen och 

minska gapet mellan ungdomarnas och de vuxnas värld i skolarbetet (Penrod 

2007:2). För att kunna fullfölja sitt uppdrag måste skolan se till att dess personal 

har den kompetens som behövs för att bekvämt kunna röra sig i den digitala 

världen och i sin undervisning våga använda de applikationer (också kallade Web 

2.0-verktyg) som finns till förfogande. 

   Prensky diskuterar i sin bok Teaching Digital Natives (Prensky 2010) huruvida 

denna kompetens måste innefatta förmåga att faktiskt använda alla applikationer 

själv. Han menar:  

 
The key change and challenge for all 21st century teachers is to become comfortable 

not with the details of new technology, but rather with a different and better kind of 

pedagogy: partnering.  (Prensky 2010:3) 
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Prensky hävdar att för att lyckas med en undervisning som innehåller modern 

teknologi behöver läraren vara duktig på är att se möjligheterna med teknologin 

och lära eleverna hur de kan använda tekniken för att förbättra den egna 

inlärningen. I den partnerpedagogik som Prensky hänvisar till är det elevens jobb 

att använda teknologin och lärarens jobb att handleda eleven i arbetet mot en 

effektivare inlärning. För att kunna göra detta behöver läraren fokusera och bli 

duktigare på att göra saker som redan är en del av arbetet, nämligen ställa bra 

frågor, bygga upp en meningsfull kontext, kontrollera att arbetet blir gjort och 

slutligen utvärdera elevens arbete.  

     Prensky menar vidare att dagens elever ser den nya världen komma – deras 

värld – i vilken det som de tycker är viktigt faktiskt är det. Världen som de är på 

väg in i är annorlunda och relevant för dem och det är en värld som de vet mer om 

än de flesta lärare. Världen de kommer ifrån är dock också relevant och den vet 

lärarna mer om. Med detta i ryggen menar han att skolans uppgift är ”to teach the 

kids to respect the past but to live in the future”. (Prenskys 2010:3) och det är i 

detta sammanhang som bloggen blir aktuell. Bloggen representerar ungdomarnas 

värld, det liv de lever och användandet av den i skolan kan ge den kompetens 

eleverna behöver för att kunna fungera i dagens informationssamhälle, och den 

ger lärarna en möjlighet att ta aktiv del i det informationslandskap som eleverna 

rör sig i och göra det till en trygg och naturlig del av skolarbetet (Jfr Warlick 

2007:27). Nedan kommer jag att fokusera på användandet av bloggen i ämnet 

svenska på gymnasiet.  

 

3.3 Bloggen och svenskämnet   

Svenskämnet i gymnasieskolan är mångfasetterat men främst ett färdighetsämne, i 

vilket eleverna skall utveckla färdigheter såsom att tänka, skriva, läsa, tolka, 

värdera och förmedla åsikter1. Detta är begrepp som alla enligt Warlick ingår i 

                                                 
1 Färdigheter som också framhålls ännu tydligare i ämnesplanen för svenska i GY11: ”Undervisningen ska stimulera 

elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 

bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. 

De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i 

arbetslivet och för vidare studier” (Utbildningsdepartementet 2010:248). 
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begreppet literacy och enligt Greczanik tränas just dessa vid bloggande (2007:20). 

Hon menar bland annat att användandet av bloggen som en del i skrivprocessen 

ger en förståelse för att skrivande inte bara handlar om att skriva bokstäver på ett 

papper utan kräver förberedelse, stoffsamling, bearbetning, sortering, 

strukturering etc. (Greczanik, 2007:50).  

   R.W. Burniske är inne på samma spår när han talar om att ”evaluative literacy” 

är en nödvändighet för en positiv skrivutveckling (2008:109). Han skriver: 

”Evaluation literacy is the ability to distinguish excellence from mediocrity as it 

applies to both the process and product of one’s labour”, dvs. förmågan att kritiskt 

kunna granska hela skrivprocessen är en viktig del i arbetet mot ett högkvalitativt 

färdigt alster. De metoder som han fokuserar på i utvecklandet av detta är 

kamratrespons och hypertexter för självutvärdering och han ger exempel på hur 

man kan jobba med detta digitalt för att effektivisera arbetet och samla 

dokumentation runt hela processen (2008:109ff). I samma anda hävdar Greczanik 

att responsarbetet i skolan blir enklare och effektivare om man arbetar med 

kamratrespons i en blogg. Skrivprocessen blir dynamisk och levande när 

kamratresponsen kan ske i en löpande dialog under arbetets gång och dessa samtal 

kring skrivandet gör dessutom eleverna till medvetna skribenter (Greczanik, 

2007:25).2  

   Grezcaniks övertygelse om bloggens givna plats i svenskämnet förstärks av att 

ett mål för Kurs A lyder att eleven efter avslutad kurs skall ”kunna använda 

datorer för att skriva och kommunicera” (Skolverket 2000a).  I ett annat mål lyfts 

dessutom elevernas egna intressen och behov fram och eleven skall i slutet ha 

”fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, 

behov eller vald studieinriktning” (Skolverket 2000a) och även där kan en 

fördjupning inom bloggosfären vara ett alternativ. Liknande formuleringar finns 

också i målen för Svenska B (Skolverket 2000b) och målen för Svenska C 

                                                 
2 Ämnesplanen för svenska i GY11 framhäver också denna del mer än förut: ”Undervisningen i muntlig och skriftlig 

framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna 

muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd”  (Utbildningsdepartementet 2010:248).  
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stipulerar till och med att eleven skall ”känna till vilka presentationsformer som 

digitala medier kan erbjuda” (Skolverket 2000c)3.  

   Utöver de färdigheter som arbete med bloggen kan bidra till att utveckla menar 

Greczanik också att den kan vara det redskap som behövs för att eleverna ska hitta 

mod, motivation och inspiration för att uttrycka sig i skrift. Genom att ge 

elevtexten ett syfte och en verklig målgrupp istället för bara ett möte med lärarens 

röda rättningspenna (Greczanik, 2007:20) kan den ”som ett modernt inslag i 

undervisningen vara motiverande för skoltrötta elever” (2007:13). 

 Lpf 94 och EU:s direktiv ger skolan ett klart uppdrag att föra in tekniken i 

klassrummen, och bloggen kan vara ett första steg att börja med eftersom den är 

lättillgänglig och enligt Penrod med fördel kan användas också för att 

individanpassa undervisningen och uppmuntra till ett elevaktivt arbetssätt 

(2007:151ff). 

3.4 Bloggen ur ett genusperspektiv 

Läroplanen betonar på ett flertal ställen vikten av ett jämställdhetstänkande i 

undervisningen. Skolan skall bland annat ”aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 

2006:4). I Bloggen möter undervisningen skriver Greczanik att eftersom det 

handlar om datorer så är pojkarna lätta att få med på tåget, vilket verifieras av 

Penrod som säger att bloggens format verkar vara precis det som får unga pojkar 

att bli intresserade; den är kort, uppdateras ofta och handlar om sådant som rör 

individens eget liv (Penrod 2007:53). Greczanik hävdar också att flickorna inte är 

lika lätta att motivera till arbete med datorer. Hon pekar på vikten av att man ger 

flickorna möjlighet att utveckla sina IT-kunskaper så att de inte halkar efter på det 

området och får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, men det samma skulle 

kunna hävdas för pojkarna.  I ”Bloggsverige 5”, en undersökning från 2010, anger 

                                                 
3 Även i ämnesplanen för svenska i GY11 finns skrivningar som direkt kan kopplas till ett användande av blogg.  

Ämnesplanen anger bl a som centralt innehåll i kursen Skrivande: ”Utformning av texter för olika syften och i olika medier, 

inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar ” och ”Hur man ger 

konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande och öka sin språkliga 

medvetenhet.” (Utbildningsdepartementet 2010:285)  
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Kullin att den största gruppen bloggare i Sverige är unga flickor mellan 16 och 20 

år. De utgör 33 % av den totala bloggruppen som deltagit i undersökningen, 

medan pojkarna i den åldersgruppen utgör 1 % (Kullin 2010). Therese Bellanders 

forskning visar dock att det i åldersgruppen 16–24 år inte finns en nämnvärd 

skillnad mellan könen i användandet av de datorbaserade medierna (2007:301). 

Dessa rön banar väg för användandet av bloggen i skolan som ett könsneutralt 

verktyg för eleverna.  

3.5 Bloggens baksida 

Lovorden från de författare som nämnts i avsnittet gör det lätt att föreställa sig att 

användandet av bloggen kan vara det tidsenliga inslag som behövs för att i 

samklang med kursplanerna för svenskämnet kunna erbjuda eleverna den 

undervisning de behöver på vägen mot att bli litterata samhällsmedborgare på 

2000-talet. De kritiska rösterna lyser med sin frånvaro men visst finns det en 

baksida också. Penrod påpekar att internet är en förlängning av vår vardag; skapad 

av människor innehåller cyberspace både det bästa och värsta av det vi är (2007). 

Begrepp som cybermobbning, könsdiskriminering och rasmotsättningar finns sida 

vid sida med de positiva aspekterna. Bierichs undersökning visar ett annat mer 

praktiskt problem, nämligen otillräcklig tillgång till datorer både hemma och i 

skolan, en tillgång som ju är en förutsättning för att kunna använda bloggen 

överhuvudtaget (Bierich 2009:23). Berggren och Ekström pekar på andra 

nackdelar. Att lägga allt arbete digitalt medför en risk, eftersom det man skapar 

kan skadas eller försvinna. De pekar också på att inte alla elever är bekväma med 

tekniken och kanske inte har tillgång till den hemma (2009:40ff). Om man 

bestämmer sig för att använda bloggen i undervisningen är det viktigt att komma 

ihåg att tekniken skall var ett hjälpmedel och inte ett hinder.  

4 Metod och material  
Nedan följer en presentation av metoden, materialet samt tillvägagångssättet som 

använts i undersökningen. Kapitlet berör också urval, bortfall, etiska 

överväganden och metodkritik. 

   Val av metod och material för undersökningen baseras på antagandet att 

bloggen är en relativt ny och inte helt vanlig företeelse i skolans värld. Min 
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frågeställning om vilken inställning till bloggande som finns bland lärare och 

elever i gymnasieskolan är tillräckligt lik den Bierich gjort för att resultaten ska 

kunna jämföras. Skillnaden att min undersökning har gjorts med lärare och elever 

spridda runt om i Sverige istället för på en enskild skola spelar i denna jämförelse 

ingen roll. Den geografiska spridningen gör dock att chansen för att några 

respondenter har hört om eller till och med provat bloggande i undervisningen 

ökar, vilket är vitalt för min andra frågeställning om vilka användningsområden 

det finns för bloggen som redskap i undervisningen i svenska.  

4.1 Urval och bortfall 

Undersökningen distribuerades initalt bland ett trettiotal gymnasielärare som jag 

via egna kontakter har haft kontaktuppgifter till, det vill säga ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2007:28), vilket också gäller för 28 av de 57 eleverna. 

Av dessa går 16 på samma gymnasieskola men i olika klasser, fem elever går på 

en kommunal internationell skola och sju är elever är spridda över både 

kommunala och privata skolor. Ingen av dessa elever har jag själv i undervisat.  

   Via svaren på de första enkäterna har sedan direktkontakt kunnat tas med en 

lärare och en klass på 29 elever som använt bloggen i undervisningen och jag har 

inkluderat dem i undersökningen för att få med deras för min frågeställning 

mycket relevanta erfarenheter och åsikter om bloggande i skolan.   

   Bortfallet i lärargruppen är relativt stort då jag endast fått in 17 svar varav ett 

ofullständigt. Då elevenkäten distribuerats på basis av vad som funnits tillgängligt 

för mig finns inget bortfall där.  

4.2 Etiska överväganden  

För att möta de krav som finns på hur forskning ska genomföras på ett etiskt 

korrekt sätt har Vetenskapsrådet riktlinjer för forskning inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning varit vägledande. ”Forskningen ska samtidigt 

uppfylla (1) forskningskravet, att utföra viktig och kvalitativt god forskning, och 

(2) individskyddskravet, som innebär att deltagare, försökspersoner och 

informanter inte får komma till skada” (Gustafsson 2004:82). Riktlinjerna för 

individskyddskravet sammanfattas i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2010:6) och 

här nedan redovisas de i korthet.  
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   I enlighet med första regeln som innefattar att ”forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet 2010:7) har alla 

tillfrågade personer i min undersökning informerats om dessa aspekter. I enlighet 

med Vetenskapsrådet (2010:9) har samtycke inhämtats från de lärare och 

ungdomar (ingen under 15 år) som ingår i undersökningen. Läraren i den 

bloggande klassen har gett sitt tillstånd till att jag namnger och använder deras sajt 

i min undersökning. Reglerna tre och fyra (Vetenskapsrådet 2010:10) dikterar 

vikten av deltagarnas frivilliga medverkan och att ingen otillbörlig påtryckning 

eller påverkan får användas för att få fram ett resultat och att ett ev avhopp inte får 

ge negativa följder för de medverkande. Dessa regler har följts till fullo. 

4.3 Enkätundersökning   

Den metod som valdes för undersökningen var två olika skriftliga enkäter, en för 

lärare och en för elever. Aspekter som tagits hänsyn till vid konstruerandet av 

enkäterna är att det är viktigt hur man sammanställer frågeformuläret eftersom 

deltagarnas vilja att fylla i enkäten är beroende av dess utformning (Holme & 

Solvang, 1997:173). Vidare har också hänsyn tagits till att det är viktigt att 

använda ett så enkelt språk som möjligt för att undvika missuppfattningar (Trost 

2007:84) och att göra enkäten så lättförståelig som möjligt (Patel & Davidsson 

2003:74). Jag letar efter svar på frågorna huruvida, vad, på vilket sätt och varför 

och kommer alltså inte att fokusera på de kvantitativa frågorna som t ex hur 

mycket eller hur ofta, vilket motiverar den lilla urvalsgruppen även med tanke på 

bortfallet. Enkäterna skickas till urvalsgruppen via mail och returneras via mail 

eller post med garantin att svaren anonymiseras.  

4.3.1 Lärarenkätens utformning  

Lärarenkäten består totalt av 13 frågor och finns i sin helhet i bilaga 1. Enkäten 

inleds med kryssfrågor som handlar om svarspersonens bakgrund, så som 

skolform, kön och ålder.  

   Fråga 1 och 2 rör lärarens erfarenheter av bloggande. Fråga 3 är riktad till de 

lärare som inte använt bloggen i undervisning och är till viss del öppen. 

Svarsalternativ finns men möjlighet för egna svar ges också. Dessutom finns i 

alternativet ”Har gjort ett aktivt val att inte använda bloggen i min undervisning” 
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en följdfråga om anledningen till detta då negativa röster om bloggande i skolan i 

högsta grad är av intresse för undersökningen.   

   Frågorna 4−10 är riktade till de lärare som använt bloggen i sin undervisning 

och är alla öppna i syfte att ge mig så kvalitativa svar som möjligt och visa på de 

möjligheter, fördelar och nackdelar som användandet av bloggen kan medföra för 

undervisningen.  

   Frågorna 11−13 riktar sig till alla respondenter, där fråga 11 rör huruvida lärarna 

är villiga att använda bloggen i framtiden. Fråga 12 och 13 är öppna frågor där jag 

ber respondenten att vidareutveckla sina tankar och funderingar om bloggen i 

skolan.  

4.3.2 Elevenkätens utformning  

Enkäten består av totalt nio frågor och finns i sin helhet i bilaga 2. Enkäten inleds 

med variabelfrågor rörande svarspersonens person, så som kön och vilken 

skolform han/hon undervisar i. Den första frågan i enkäten rör respondentens 

erfarenhet av bloggar och besvaras med ja eller nej, varpå fråga 2 följer upp 

jasägarnas motiv till att använda bloggen. 

   Fråga 3 handlar om huruvida respondenten anmodats använda bloggen i skolan 

vid något tillfälle och de som här svarar ja fortsätter i frågorna 4−6 med att i 

öppna frågor beskriva denna erfarenhet. Fråga 7 låter respondenten vidareutveckla 

sina tankar om bloggandets plats i undervisningen med hjälp av ja/nej-fråga som 

utvecklas med följdfrågor, liksom frågorna 8 och 9 där jag ber eleverna om 

förslag för mitt vidare arbete med bloggar.  

4.4 Metodkritik  

Ambitionen var aldrig att göra en kvantitativ analys av bloggandet i Sveriges 

skolor med hänsyn till olika variabler, men det låga deltagandet gör att olika 

tendenser inte säkert kan påvisas överhuvudtaget utan fokus får ligga helt på de 

kvalitativa frågorna i enkäten. Det stora bortfallet och den klara snedfördelning 

mellan användare och icke-användare bland lärarna gör dessutom det material 

som finns att tillgå är mycket begränsat när det gäller bloggande i skolan ur ett 

lärarperspektiv. Desto större deltagande har jag dock bland ungdomarna där jag 

fick in 58 enkäter. 
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   Enkäterna har en del svagheter i frågeformuleringarna. Fråga 1 för både lärare 

och elever borde ha specificerat att det var privat bloggande som avsågs. Fråga 3 

på elevenkäten innehåller ordet ”anmodas” som kan anses som ålderdomligt och 

kanske inte förstås av eleverna. Fråga 6 som berör elevernas uppfattning om 

huruvida bloggen varit bra för deras kunskapsutveckling kan vara för komplicerad 

att svara på med ett enkelt ja eller nej. Fråga 7 på elevenkäten borde ha 

formulerats annorlunda, då ordet ”mer” har skapat ett utrymme för lästolkning 

som inte var avsett. Det jag ville veta var om eleverna tyckte att bloggen var ett 

redskap de kan tänka sig arbeta med i skolan och nej-svaren jag fått från den 

bloggande klassen kan tolkas på två olika sätt. Antingen kan man göra tolkningen 

att eleverna tycker att det räcker som det är nu, vilket kan innebära att det är bra 

att ha bloggenen i svenskan men inte mer, eller så kan tolkningen bli att de inte 

vill jobba med den alls. Beroende på hur denna fråga uppfattats och vad svaret nej 

egentligen syftar på kan olika slutsatser dras och detta påverkar i högsta grad 

resultatet.    

   De avslutande frågorna på båda enkäterna som avsåg att ge en bild av de 

funderingar som finns bland lärare och elever när det gäller bloggande i skolan 

gav inte många svar och kommer inte att behandlas vidare i resultatdelen.  

5 Resultat 
I detta avsnitt kommer de svar jag fått på mina enkäter att redovisas. Lärarenkäten 

redovisas först (5.1) och därefter elevenkäten (5.2). Svaren från den bloggande 

klassen och dess lärare kommer kontinuerligt att redovisas både i det 

sammanlagda resultatet och separat. I kapitel 5.3 sammanfattas svaren från båda 

enkäterna gällande användningsområdena för bloggen i skolan och speciellt i 

svenskundervisningen. Resultat som gäller genusperspektivet presenteras sedan i 

kapitel 5.4.  

 

5.1 Lärarenkäten 

Totalt har 17 lärare, 13 kvinnor och fyra män svarat på enkäten. Först presenteras 

resultaten i en tabell med kön och åldersvariablerna som grund och därefter 
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redovisas de kvalitativa resultaten från enkäten uppdelade efter huruvida 

respondenten använt sig av bloggen i undervisning eller inte.  

   Respondenterna har givits fiktiva namn för att underlätta läsningen. Namnen 

visar på både kön och åldersgrupp då alla namn i gruppen >30 börjar på A, 31−45 

på B, 46−55 på C och 56 + på D.   

  

Fråga 1 och 2: Blogganvändning 

De första två frågorna rörande eget läsande och skrivande av bloggar och 

användande av bloggen i undervisningen gav följande utfall:  

 
 Man (Totalt 4)  Kvinna (Totalt 13) 

Ålder  >30 31−45 46- >30 31−45 46- 

 Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej  

Läser bloggar  1   3     2 6 2 3 

Skriver 

bloggar  

1   3     1 7  5 

Använt blogg i 

undervisning  

1  1 2      8 1 4 

     

Av de 17 respondenterna läser fem bloggar varav två (en man och en kvinna) 

också skriver blogg själv. 14 av respondenterna har inte använt bloggen i 

undervisning. Intressant att notera är att av de tre lärarna som har använt bloggen i 

undervisningen använder två respondenter inte bloggen för övrigt. Två lärare som 

själv nyttjar bloggen har valt att inte använda det i undervisningen, varav den ene 

anger som anledning ett aktivt val och den andra inte har funderat i de banorna. 

Fördelningen mellan könen är också nämnvärt även om urvalsgruppen är liten: 50 

% av männen har använt blogg i skolan men bara 8 % av kvinnorna.  

5.1.1 Respondenter som inte använt bloggen i undervisning 

Nedan följer en redovisning av svaren på de frågor som ställdes till de 

respondenter som inte använt bloggen i undervisningen.   
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Fråga 3: Varför har du aldrig använt bloggen i undervisningen? 
Av de fjorton respondenterna i denna grupp har sex svarat att de aldrig funderat på 

att det skulle kunna vara ett användbart verktyg i arbetet med svenskämnet. Två 

anser sig inte ha tillräcklig IT-vana för att våga prova. Övriga har angivit mer 

specificerade svar:  

 

Vet inte vad en blogg är! (låter som något man hostar upp) (Bengt) 

 

Har inte haft tid att sätta mig in i bloggandet (Christina) 

 

Jag har inte tyckt att de bloggar jag har läst har haft ett innehåll värt 

att ta upp och de har språkligt utgjort ett dåligt föredöme. (Disa) 

 

Har funderat på det men vet inte tillräckligt om bloggandets ABC för 

att prova. Viss oro för att publicera elevers texter och utsätta dem för 

offentlighetens ljus finns också. (Britta) 

 

Har funderat på det en längre tid men aldrig kommit till skott. Känner 

mig också begränsad av att vi är tre lärare som samplanerar all 

undervisning i svenska. Alla tre måste vara med på tåget! (Bella) 

 

Har funderat på det men har inte kommit längre men nu när skolan 

har en plattform med en inbyggd bloggfunktion är det inte omöjligt att 

jag sätter planerna i verket. (Bodil) 

 

Anledningar till att man inte använt bloggen är således för nio av de 14 okunskap 

om eller ointresse för dess möjligheter. Fyra respondenter har funderat på att 

använda bloggen men av olika andledningar aldrig kommit till skott, men är i 

grunden positivt inställda. En av dessa respondenter framhåller dock den etiska 

aspekten av och oron för att publicera elevers skolarbeten på ett offentligt forum. 

Endast en respondent har gjort ett aktivt val att inte använda befintliga bloggar i 

undervisningen på grund av språkligt och innehållsligt dålig kvalité men har inte 

uttryckt några åsikter om att låta eleverna skriva egna bloggar.  
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Fråga 11  
Skulle du kunna tänka dig att använda bloggen som verktyg i framtiden? 

Av de 14 respondenter som inte använt bloggen i undervisning är tolv positiva till 

att göra så i framtiden.  

   Bella, Bodil, och Bert kan absolut tänka sig att använda sig av bloggen i 

framtiden liksom Berta och Christa, som båda kan tänka sig använda den i 

framtiden om de får stöd och kompetensutveckling. Birgit skriver:  

 

Jag tror det är en utmärkt idé att använda bloggar i undervisningen 

eftersom det både blir ett tillfälle för elever att läsa och skriva, vilket 

många inte är så intresserade av annars. Det blir förmodligen 

roligare, och ligger betydligt närmre elevens vardag om de får skriva 

och läsa bloggar istället för att läsa böcker och skriva uppsatser. 

Bloggen har ju en autentisk mottagare. Givetvis måste dock 

bloggandet kombineras med läsning av exempelvis skönlitteratur. 

(Birgit) 

 

Birgit visar en positiv inställning till bloggens möjligheter men visar på vikten av 

att inte tappa bort andra viktiga delar inom svenskundervisningen.  

   Christina menar att hon inte har haft tid att sätta sig in i bloggandet men avser 

göra det nu och fortsätter med att säga: ”om jag tycker att det skulle fylla någon 

funktion för mig skulle jag kunna tänka mig att använda det”. 

 Berit har funderat på att låta eleverna använda bloggen som loggbok för att 

dokumentera arbetsgången vid projektarbeten och Birgitta är positiv till att 

använda bloggar i framtiden och skriver:   

 

 Min make som också är lärare använder blogg för att kommunicera 

med eleverna, alltså lite som ett veckobrev. Där kan eleverna gå in och 

ta del av vad som hänt i skolan, läxor, lektionsplaneringar osv. Själv 

skulle jag kunna tänka mig att använda den dels så som han gör, men 

också som ett redskap för att eleverna ska kunna publicera och 

kommentera varandras texter. Likaväl som att undervisa i genren 
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dagbok, kan man undervisa i genren blogg, samt låta eleverna prova 

på själva. (Birgitta) 

 

   Barbro skriver att hon kan tänka sig ”att använda en blogg i arbetet med 

litteratur. Det verkar vara ett bra medium där alla kan få ta del av allas tankar och 

reflektioner och fungerar smidigt för direkt feedback.” 

   Britta är också inne på att knyta litteraturundervisningen till cyberspace och har 

funderingar på att använda bloggar eller s.k. wikispaces4 som forum för 

grupparbeten runt de skönlitterära tidsepokerna.  

   Disa, som angav att hon aktivt valt bort bloggen på grund av att hon inte hittat 

något innehåll värt att ta upp och att de språkligt har utgjort ett dåligt föredöme, 

har inte svarat på framtidsfrågan. Bengt är tveksam men inte helt negativ medan 

Charlotte säger sig troligen aldrig komma att använda bloggen i undervisning. 

5.1.2 Respondenter som använt bloggen i undervisning 

Nedan följer en redovisning av svaren från de lärare som använt bloggen i 

undervisningen.  

   Börje varken läser eller skriver bloggar, men har använt bloggar som 

textexempel för analyser av främst språk men också för att studera den 

samhälleliga dimensionen av användandet av bloggar. Han märkte ingen skillnad 

på elevernas aktivitet jämfört med annars och inte heller någon skillnad i 

aktiviteten mellan pojkar och flickor. Börje uppger att arbetet med bloggen föll ut 

väl och uppfyllde sitt syfte. Han kan absolut tänka sig att använda sig av bloggen i 

framtiden om stöd och kompetensutveckling finns tillgängligt. Han funderar på att 

använda bloggen med eleverna för egen produktion av t ex reflekterande texter.   

   Catharina varken läser eller skriver bloggar, men har använt bloggexempel i 

undervisningen för att påvisa likheter och skillnader i en diskussion om essäer. 

Hon märkte ingen skillnad på elevernas aktivitet jämfört med annars och inte 

heller någon skillnad i aktiviteten mellan pojkar och flickor. Catharina uppger att 

arbetet med bloggen föll ut väl och uppfyllde sitt syfte. Catharina kan absolut 

tänka sig att använda sig av bloggen i framtiden.  

                                                 
4 Wikispaces är en för undervisning  t o m gymnasienivå gratis applikation som ger användarna ett forum för att 
elektroniskt jobba i grupp på samma dokument, samtidigt som det ger läraren möjlighet att följa hela arbetet och se vem 
som gör vad. Man ges också möjlighet att själv välja om sajten skall vara tillgänglig för andra än klassen eller inte.   
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   Anders både läser och skriver bloggar själv och använder en blogg regelbundet 

med den klass som också ingår i min studie. Projektet innefattar att eleverna inom 

ramen för undervisningen i Svenska A tillsammans har startat en blogg kallad 

anyhoo.se och Anders beskriver projektet så här: 

 

Alla elever får ett eget inlogg och fyller sedan på bloggen med diverse 

journalistiskt material under läsåret. Vi kom överens om 7st 

obligatoriska genrer, reportage, krönika, recension, debattartikel, dikt 

och ”dagens citat”. Förutom detta har eleverna även fått arbeta med 

marknadsföring av bloggen, copytexter för olika medier (affischer, 

intern-tv, Facebook etc.) samt att läsa och kommentera varandras 

texter. 

 

För projektet användes software-programmet Wordpress, som Anders själv använt 

och arbetat med privat under flera år. Han säger: ”Massor av fördelar! Bra 

administrationsverktyg, lätt att hantera flera användare, bra plug-ins5 för statistik 

och tjänster. Ett öppet och ”genomskinligt” system. Lätt att designa i med CSS6.”  

   Anders anger att anledningen till att han valde att använda bloggen var att 

”[k]lassen var ganska splittrad (två läger) och ’orolig’, så jag kände att vi behövde 

kanalisera energin på något sätt och samtidigt försöka fånga/hitta en 

’gruppkänsla’”. Syftet, som alltså var att ena klassen, uppnåddes och Anders 

kommenterar:  

Bloggen innebär ett ganska fritt men autentiskt och aktivt arbete. En 

förenande stolthet över bloggen tror jag har minskat splittringen lite, 

plus att de lär känna varandra bättre när de läser varandras texter. 

Att publicera sina texter innebär att uppgifter har autentisk mening. 

Med mera, med mera…. 

   Anders ser en ökad aktivitet i detta forum jämfört med när klassen jobbat med 

mer traditionella metoder. Han berättar vidare att det läggs upp en hel del 

”frivilliga” texter på bloggen. Eleverna tycker det är kul att deras texter blir lästa 
                                                 
5 En plug-in är ett programkomplement som man använder för att förbättra  funktionaliteten i den egna mjukvaran. 
Exempel på sådana kan vara Macromedia Flash, Eye Candy och Apple QuickTime.  
6 CSS (Cascading style sheet) förenklar arbete med layouten på websidor. De kan användas för att formatera bl a text och 
tabeller och innebär att man gör detta en gång och sedan appliceras detta på alla sidor som kan kopplar till CSS dokumentet 
istället för att man måste gå in och göra ändringar på alla sidor individuellt.  
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och textsamtalen med eleverna har blivit flera då många vill höra lärarens åsikt 

innan de publicerar sin text. ”När eleverna tycker det är roligt, glömmer de bort 

att det är ’skolarbete’”, säger han vidare. 

   Anders har också noterat en skillnad mellan pojkar och flickor i det att den 

största skillnaden i aktivitet jämfört med arbetet med mer traditionella 

arbetsmetoder synts hos pojkarna, då det handlat om den externa 

marknadsföringen av bloggen. ”Har t ex bara sett pojkar göra reklam för sina 

texter på Facebook. Men gott deltagande oavsett kön.”  

   Anders är nöjd med projektets utfall men har en tanke om hur det skulle kunna 

bli ännu bättre. Han skriver: ”Funderar på att organisera eleverna i någon typ av 

redaktioner för att de ska få mer draghjälp av varandra. Engagera skolan mer i 

bloggen, bjuda in andra arbeten, uppmuntra en mer seriös nyhetsbevakning av 

skolan, glida mot skoltidningshållet.”  

5.1.3 Sammanfattning av lärarenkäten  

Min första frågeställning handlade om vilken inställning till bloggande det finns 

bland lärare i gymnasieskolan och enkäterna gav följande bild: av de 17 

respondenterna är endast 30 % själv aktiva bloggare och endast 18 % har använt 

bloggen i undervisningen. Ointresse för eller okunskap om bloggen och IT är det 

som majoriteten av respondenterna angivit som skäl för att inte ha använt bloggen 

i undervisningen. Fyra respondenter har helt enkelt inte satt sig in i frågan men är 

i grunden positivt inställda till att använda bloggen i undervisning, medan en 

respondent har gjort ett informerat och aktivt val att inte använda bloggar i sin 

undervisning eftersom att de utgör språkligt dåliga förebilder. En respondent 

framhåller också den etiska aspekten av och oron för att publicera elevers 

skolarbeten på ett offentligt forum. 

    De tre som använt bloggen är odelat positiva till erfarenheten även om syftet 

med användandet av bloggen var helt olika, då två använt redan befintliga bloggar 

för att analysera texter och den tredje gett eleverna i uppgift att faktiskt driva en 

bloggsajt själva. De två lärare som använt bloggen i undervisningen märkte ingen 

nämnvärd skillnad i elevernas aktivitet då uppgiften i sig inte nämnvärt skilde sig 

från den vanliga undervisningen. Respondenten som driver en bloggsajt med sina 

elever märkte dock en ökad aktivitet bland eleverna, både bland flickor och 

pojkar, och upplever framför allt att klassen samtalar mer om texter. Enligt 
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respondenten har sammanhållningen i gruppen stärkts och eleverna upplever 

autenticiteten motiverande och de verkar stolta över sina texter och sin blogg.  

   Min andra frågeställning var på vilka användningsområden inom 

svenskundervisningen som bloggen skulle kunna vara aktuell. Frågan gav ett par 

konkreta förslag och dessa sammanfattas under kapitel 5.3 tillsammans med de 

förslag som framkommit av elevenkäten. Likaså kommer jag att återkomma till 

den tredje frågeställningen som rör bloggen som ett pedagogiskt verktyg och 

genusperspektivet i kapitel 5.4.  

5.2 Elevenkäten 

Bland de 58 enkäter som besvarats kommer 29 elever från en klass där bloggandet 

används i undervisningen och 29 är ungdomar i åldern 15−19 från olika skolor 

och skilda platser.  Av de svarande är 39 flickor och 19 pojkar. Nedan kommer jag 

att redovisa svaren på fråga 1−7 var för sig för att kunna återge respondenternas 

svar i sin helhet. 

   Fråga 5, 8 och 9 syftade till att visa på möjligheter för vidare arbete med bloggar 

men eleverna har förutom den bloggande klassens webbadress inte givit någon 

respons, vilket gör att jag inte kommer att beröra dem vidare. Avsnittet avslutas 

sedan med en kort sammanfattning.  

 

Fråga 1: Läser och skriver du bloggar? 
 

Flickor  Pojkar   

 Ja  Nej  Ja  Nej   

a) Läser du bloggar? 27 12 12 7  

b) Skriver du bloggar? 16 22 5 14 1 flicka ej svarat  

 

74 % av ungdomarna (53 % av flickorna och 64 % av pojkarna) har svarat att de 

läser bloggar, vilket i det här fallet inte kan ses som en överraskning eftersom 29 

av dem är anmodade att göra så. Att sju av flickorna och tre av pojkarna i den 

bloggande klassen ändå svarat nej på antingen en eller båda frågorna anser jag 

visa på att de skiljer det privata bloggandet från vad de gör i skolan trots att detta 

inte specificerades i frågan. Från den blandade gruppen har åtta flickor och sex 

pojkar svarat att de läser bloggar. Skriver egna bloggar gör endast fem flickor.  



23 

 

 

Fråga 2: Om du svarat ja på fråga 1, vad är det som drar dig till att 
använda detta forum?  
Av pojkarna har tre av de tolv angett att det endast är skolarbetet som utgör deras 

bloggerfarenheter. En elev har inte svarat på frågan. De övrigas svar kan samman-

fattas med skälen kommunikation, informationssökning och underhållning och 

återges i sin helhet här:  

 

Jag tycker att vissa tar upp intressanta ämne, det är kul att få kontakt 

med folk som har samma intresse. 

 

Läser när jag har tid att döda.  

 

Bloggar är egentligen tråkiga och handlar alltid om ett tråkigt 

vardagsliven. Men N N är rätt kul.  

 

Sökande efter information 

 

Mest att man råkar komma in på en blogg. 

 

För att få hjälp med dps rotation efter patch 3.3.2 

 

Sammanfattningsvis läser eleverna bloggar som ligger inom den egna intresse-

sfären och för att fördriva tid. Två av pojkarna har dock svarat att de använder 

bloggen för att få inblick i hur andra människor tänker:  

 

Det ger en inblick i andras tankevärldar 

 

Snabbare och bättre ideologisk vinkling 

 

De flickor som endast läser bloggar anger överlag som skäl att det är roligt. Fem 

specificerar sig mer:  
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Det är ett roligt tidsfördriv, jag läser ofta modebloggar & får då 

inspiration. Även fotobloggar får jag inspiration av. Sedan är vissa 

bloggar väldigt underhållande.  

 

Jag läser för att få inspiration. Inspiration till mode, bilder m.m.  

 

Modet som visas på bloggarna.    

 

Det är roligt att kolla på klädtips och läsa om mina kompisars liv.  

 

Man får bra översikt om vad som händer. I vännernas liv, och andras.  

 

Det som lockar mest är mode och sociala aspekter. De 16 flickor som svarat 

att de både läser och skriver bloggar har angett liknande motiv:  

 

Det är ett enkelt sätt att få reda på saker, och dessutom intressant. Jag 

läser mycket om mode.  

 

Beror på, finns ju olika sorters bloggar men modebloggar intresserar 

mig mest.  

 

För att jag tycker det är kul att uppdatera mina vänner om min vardag 

samtidigt som det är roligt att läsa vad de gör om dagarna. Man lär 

sig mycket nytt.  

 

Jag läser mina vänners bloggar, och bloggar själv på grund av dem. 

 

 Lägga upp bilder, musik osv. 

 
 

Men också behovet av att få uttrycka sig själv i skrift dyker upp:  

 

Man kan berätta för alla andra intresserade om samhällsproblem som 

berör mig.  
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Tycker det är roligt och delar med mig om mina erfarenheter.  

 

För att jag gillar att skriva. 

 

Samla tankar, skriva av sig, tycker om att skriva en rolig grej, har den 

mest för mig själv och mina närmaste kompisar läser den. 

 

Fem av dessa flickor har angett skolarbetet som motivation:  
 

Har det som skolarbete och tycker dessutom det är kul. 

  

Vi har bestämt att blogga med klassen så det är obligatoriskt. Jag 

skriver där för betygen eller lägger in texter som ska läggas upp.  

 

Vi håller på med det i klassen och jag tycker om att skriva och dela 

med mig av det.  

 

Vi gör det i skolan och lägger upp våra svenska arbeten där och man 

är ibland inne och läser andras arbeten.  

 

Vi har ju ANYHOO.se bloggen och när man väl är där inne så är det 

klart att man läser.  

 
Fråga 3: Har du blivit anmodad att använda blogg i skolans 
undervisning någon gång?  
På denna fråga har givetvis 29 ur den utvalda klassen svarat ja, men endast fyra 

(14 %) från den blandade gruppen och de har specificerat att de valde att arbeta 

med bloggen i ett grupparbete när möjligheten gavs.  

 

 
Fråga 4: Hur användes bloggen i undervisningen? Beskriv kortfattat.  
På den öppna frågan ”Hur användes bloggen i undervisningen?” svarade eleverna 

från den bloggande klassen med svar som till del målar upp samma bild som 
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läraren (Anders) beskrev, dock med några tillägg. Klassen har skapat en 

gemensam blogg där alla publicerar sina egna texter. Eleverna har uppfattat det 

som positivt att texterna kan handla om i princip vad som helst så länge de följer 

formatet för t ex krönika, artikel, dikter, debattartiklar och reportage. Eleverna får 

fria händer att själv planera arbetet och får lägga upp saker efter hand som de blir 

klara vilket också upplevs som positivt. De får inte så mycket tid till detta arbete i 

skolan utan får göra det mesta hemma och det är upp till var och en att ta tillfället 

i akt och, som en av eleverna skriver, ”visa vad man går för”. 

    De fyra som använt bloggen som eget val gjorde det som ett grupparbete där de 

jämförde olika bloggar med varandra.  

 
Fråga 6: Tyckte du att bloggen var ett bra redskap för din 
kunskapsutveckling?  
På denna fråga svarar endast en av de fyra flickor som jobbat med bloggar i ett 

grupparbete att det varit positivt för kunskapsutvecklingen medan de övriga tre 

inte besvarat frågan alls. Resultatet i den bloggande klassen visar dock på en 

klarare bild. Från den bloggande klassen har endast en pojke svarat nej och en 

flicka har hittat på det egna svarsalternativet ”helt okej” med motivationen: ”För 

mig spelar det ingen roll om jag lägger upp mina uppgifter där och låter min lärare 

läsa det på bloggen eller bara lämna in det till honom via mail eller på papper”. 

Hon menar alltså att bloggen som verktyg i svenskan inte är något speciellt. 

Övriga 27 elever är positiva till användandet av bloggen i svenskan, mest för att 

det är ett nytt och roligt arbetssätt. De skriver:  

 

Det är ett bra och nyare sätt att arbeta. Det är ett roligt sätt att lära 

sig på. 

 

Man får ju testa på nya saker. 

 

Det är ett roligt och annorlunda sätt att arbeta på. 

 

Kul och viktigt med variation. Det gör så att man lär sig mer.  
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Kul att läsa vad alla andra skriver, roligare än att bara lämna in 

vanliga arbeten.  

 

Några elever har angivit att bloggen öppnat möjligheter som de inte haft 

innan. Så här har de svarat:  

 

Skrivandet blir utmanande och roligare när man vet att andra utanför 

skolan kan ta del av sakerna man skriver. Det känns roligare då fler 

kan läsa, den känns mer äkta. 

 

Man lär sig av att skriva olika saker. Och så förbättras kunskapen.  

 

Man lär sig också av att läsa andras texter.  

 

Det är roligt att få läsa vad andra i klassen har skrivigt.  

 

Man kan även läsa andras tankar och idéer.  

 

Får en att tänka mera än om man bara skrev vanliga skoltexter.  

 

Det är alltså möjligheten att få sina alster publicerat och att läsa varandras 

texter som ses som en fördel. Två pojkar har pekat på en annan fördel: 

Det är enkelt att lämna in sina arbeten där. 

 

Det är likadant som att lämna in det förhand till läraren, bara att du 

kan lägga in det på internet direkt. 

 

Två mer innehållsmässiga skäl angavs också:  

 

Lär oss stilistiska begrepp.  

 

Man får skriva om saker som berör sig själv. 
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Ett par av dessa positiva kommentarer och framförallt de sista två hade dock 

troligen kunnat sägas om arbete även utan bloggen, men överlag verkar projektet 

med att driva en blogg-sajt inom ramen för Svenska A ha fallit i god jord bland 

eleverna. 

 
Fråga 7: Skulle du vilja att bloggen användes mer i skolans 
undervisning? 
Denna fråga riktades till alla elever och här har fem svarat vet ej, 18 har svarat ja 

och 33 svarat nej. Nedan redovisas resultaten för dem som har använt den i skolan 

förut och de som inte har använt den förut separat.  

 

Respondenter som tidigare använt bloggen i skolan 

Elva respondenter har svarat ja på denna fråga och på följdfrågan om de har några 

förslag på hur bloggen skulle kunna användas i skolan gavs följande svar:  

 

Det hade säkert funkat i de flesta ämnen.  

 

Kanske även på engelska. 

 

Jag tycker man skulle använda det i all undervisning förutom matte.  

 

Kanske eventuellt i engelska och samhälle också, och inte bara i 

svenska som vi gör nu. 

 

En elev har på denna fråga svarat att det är ”[e]n bra morot till att skriva 

uppsatser. Man tränar upp snabbheten på tangentbordet. Ett roligare sätt att skriva 

uppsatser på”, vilket kan ses som ett förslag till att använda bloggen i alla ämnen 

där uppsatser skrivs. 

   Två av de 33 i denna grupp har svarat vet ej, trots att de båda var positiva till 

bloggen som redskap i fråga 6.  

   Samma fenomen hittas bland de 19 respondenter som svarat nej på denna fråga. 

En nej-respondent har som vidareutveckling skrivit ”hm… nej, men den är rolig 

och borde användas mer” och två respondenter har svarat att det är lagom som de 
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använder det nu, vilket ju egentligen är två ja. Dessa svar ställer resultaten på sin 

spets då ytterliggare 13 respondenter svarade att de tyckte att bloggen var ett bra 

redskap på fråga 6. Hur många av dessa har besvarat frågan med nej men menat 

att det är bra att de använder bloggen i svenskan men inte vill använda den i fler 

ämnen?  

   Av de 19 eleverna som svarat nej är tre från de flickor som arbetade med 

bloggen som valbart ämne i grupp.  

 

Respondenter som inte använt bloggen i skolan 

Av de 25 som inte tidigare stött på bloggen i undervisningen svarade tre vet ej, 13 

nej och sju ja med följande kommentarer och förslag: 

 

Nya läromedel är alltid kul  

 

Nytt läromedel är alltid roligt & intressant. 

 

Kunde vara något slags projekt. 

 

För att uppdatera elever om vad som händer under lektionstid. Bra ex om 

man varit sjuk. 

 

Att ge exempel på hur man kan skriva om vardagliga saker så andra blir 

intresserade. 

 

Som uppdatering av läxor och liknande. 

 

Intressant att notera är att av de sju som svarat ja har sex tidigare erfarenheter av 

bloggar.  

   Fem pojkar som tidigare läst bloggar svarade nej på denna fråga liksom två 

flickor som tidigare både läst och skrivit bloggar. Två flickor som tidigare läst 

bloggar svarade nej. De övriga fyra nej-svaren kom från icke-bloggare.  
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5.2.1  Sammanfattning av elevenkäten  

Eleverna i undersökningen är överlag positiva till att använda bloggen både privat 

och i skolan. På frågan om det var ett redskap som hjälpt dem i 

kunskapsutvecklingen svarade 88 % av eleverna som använt bloggen i skolan ja. 

De uppger bl a att de upplever att lusten för skolarbetet ökat och det är enkelt att 

använda bloggen.  De pekar också på att det är lärorikt att ta del av andras åsikter 

och tankar och den dialog om skrivande som uppstår i responsarbetet upplevs som 

kunskapsutvecklande. De negativa rösterna mot att använda bloggen i 

undervisningen kommer främst från pojkar och elever som inte använt bloggen i 

skolan och inte heller använder bloggen privat.  

   Formuleringen av fråga 7 huruvida respondenterna vill att bloggen skall 

användas i skolan ger ett tvetydigt svar och frågan kan tolkas på två olika sätt. 

Man kan antingen uppfatta uppgiften som svar på frågan huruvida bloggen ska 

användas mer än i bara svenskan, vilket ger resultatet 9 % vet ej, 31 % ja och 60 

% nej, eller med tolkningen att bloggen är ett bra redskap för elevens 

kunskapsutveckling och med fördel kan användas i skolan vilket ger resultatet 9 

% vet ej, 62 % ja och 29 % nej. Dessa två alternativ ger alltså helt olika utgångs-

punkter för tolkningen av resultatet.  

   De argument för bloggen i skolan som framkommit är att bloggande är kul och 

att variation förnöjer, skolskrivandet blir mer meningsfullt när man når en större 

publik, det är intressant att läsa vad andra skriver och tycker och några elever har 

pekat på att det är ett okomplicerat verktyg som underlättar deras skolarbete.   

   Det finns utrymme för att skilja på icke-skolskrivande och skolskrivande när det 

gäller elevernas bloggande då ju den privata bloggsiffran ligger på 74 %, alltså 

högre än siffran för huruvida bloggen skall användas i skolan. Jag har dock inte 

kunnat dra några slutsatser om anledningarna till denna diskrepans.  

   De svar som kan utläsas ur elevenkäten till frågeställningarna nummer två 

(användningsområden) och tre (genusperspektiv) redovisas nedan tillsammans 

med svaren från lärarenkäten.  

5.3 Bloggen och svenskämnet 

Bloggandet har inte funnit sin väg in i de klassrum som min undersökning 

omfattat. Endast 29 % av lärarna läser eller skriver bloggar och endast 18 % har 
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använt bloggen i sin undervisning. För eleverna ser siffrorna något annorlunda ut. 

Om man räknar in den bloggande klassen läser eller skriver 74 % av eleverna 

bloggar, medan samma siffra utan den bloggande klassen hamnar på 48 %. I 

gruppen utanför den bloggande klassen har dock endast 14 % stött på bloggar i 

undervisningen. Att bloggandet är så ovanligt inom urvalet får till följd att den 

andra frågeställningen om inom vilka användningsområden inom 

svenskundervisningen som bloggen skulle kunna användas inte fått ett omfattande 

svar, men visar på en skillnad mellan lärare och elevers motivation till ett 

eventuellt användande av bloggen i klassrummet. Lärarna fokuserar på de 

didaktiska aspekterna, dvs. hur man skulle kunna använda bloggen i specifika 

moment, medan eleverna framhåller det pedagogiska värdet som bloggen kan ha 

när det gäller lust och effektivitet. De förslag på användningsområden inom 

ramen för svenskämnet som har framkommit i båda enkäterna redovisas nedan.    

   Både lärare och elever har angett att bloggen kan användas som ett 

kommunikativ redskap där läraren kommunicerar med eleverna. Eleverna kan gå 

in på sajten och ta del av vad som hänt i skolan, läxor, lektionsplaneringar osv. 

Även för kommunikation åt motsatt håll är bloggen ett möjligt redskap om den 

används av eleverna för att föra loggbok för till exempel projektarbeten.  

   Bloggen kan också användas som ett digitalt klassrum, såsom den bloggande 

klassen gjort, där eleverna med lärarens handledning själva driver en eller flera 

bloggar eller till och med en egen webbtidning. Läraren sätter upp ramarna för 

arbetet och knyter skrivuppgifter till de mål och betygskriterier som gäller för 

kursen men ger genom publiceringen eleverna en autentisk och större målgrupp 

för sina alster. Oavsett vilket så ger bloggen eleverna en digital plattform för 

enkel kamratrespons och ett forum för diskussion om både skrivandet i sig och 

om de ämnen som eleverna valt att ta upp. Är eleverna som i denna undersökning 

dessutom stolta över sin blogg så kan den dessutom bli utgångspunkten för 

diskussioner om reklam och marknadsföring.  

    I arbetet med litteratur kan skapandet av ett digitalt rum också vara fördelaktigt, 

vilket föreslagits från lärarhåll. Bloggen blir ett lättillgängligt forum som finns 

dygnet runt och kan användas för gemensam reflektion kring det lästa. Enkla 

recensioner eller läsloggar kommenteras av kamraterna och kan leda till vidare 

diskussioner runt ämnen som litteraturen väckt. 
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   Även för grupparbeten skulle bloggen kunna vara ett alternativ vilket föreslagits 

från både elev- och lärarhåll. Redovisningen av arbetet blir helt enkelt den blogg 

som växer fram under arbetets gång. Ett lämpligt ämne som framkommit är de 

skönlitterära epokerna.  

  Även de lärare och elever som inte själv känner sig redo för att ta steget ut i 

cyberspace och själv skriva bloggar kan dra nytta av sådana som andra skrivit. En 

lärare har föreslagit att bloggar kan användas för språkanalys i till exempel ett 

språksociologiskt perspektiv eller för en jämförelse mellan olika bloggar eller 

mellan olika textgenrer. Aktuella bloggar kan dessutom användas som 

utgångspunkter för att inspirera till debatt och argumenterande skrivande och inte 

minst till övningar i källkritiskt tänkande. 

5.4 För både pojkar och flickor 

Forskning som gjorts på bloggande ur ett genusperspektiv visar att det är ett 

könsneutralt verktyg bland ungdomarna (Kullin 2010, Bellander 2007). I den 

bloggande klass som ingått i min undersökning var pojkarna med knapp marginal 

mest aktiva som privata bloggare, men både pojkar och flickor var lika aktiva i 

arbetet med klassajten, dock på olika sätt: flickorna tyckte om att skriva och läsa 

varandras texter, medan pojkarna var mer aktiva i marknadsföringen av sajten. 

Arbetet i denna klass visar att bloggen fångat elevernas intresse, och kanske är det 

faktiskt så att bloggen har en blandning av lockande faktorer för både pojkar och 

flickor och således är ett användbart redskap för att få med båda könen i 

undervisningen och samtidigt följa läroplanens intentioner.  

6 Diskussion  
 

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 

väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta till vara de kunskaper och 

erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. 

arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i ska förbereda 

för livet efter skolan. Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin 

person och sitt arbete. (Skolverket 2006:6) 
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Detta står att läsa i den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna och 

sammanfaller väl med de tankar och idéer som presenterades i inledningen om 

skolans uppgift i en värld som ständigt förändras.  Intentionerna i läroplanen och 

kursplanerna i svenska är skapade för att garantera eleverna en undervisning som 

rustar dem för den framtid i det digitala informationssamhälle som de kommer att 

möta efter skoltiden. Denna undervisning borde, som EU förordar och till 

exempel Storbritannien redan tagit fasta på, innehålla moment där eleverna får 

lära sig använda de Web 2.0-verktyg de troligen, om de inte redan gjort det, 

kommer att möta i verkligheten. Den del av den svenska skolan som omfattas av 

min undersökning verkar dock inte ha kommit dit än.  

6.1 Bloggen i den svenska skolan  

Medieutvecklaren Richard Gatiarski talar om en alarmerande liten del av skolorna 

som har förstått den utmaning som skolan står inför i mötet mellan skola och den 

digitala omvärlden (Hallemar 2009). Jag har inte hittat någon omfattande 

forskning som undersöker hur vanligt just bloggande är i den svenska skolan, men 

användningen av Web 2.0-verktyg är tillräckligt sällan förekommande för att IT-

pedagogen Jonas Hällebrand i en intervju skall kunna varna för en växande klyfta 

mellan ”uppkopplade” och ”bortkopplade” (Hallemar 2009).   Min undersökning 

där 18 % av lärarna använt bloggen i undervisningen räcker inte till för att kunna 

dra någon slutsats men inte heller i Bierichs undersökning på en svensk gymnasie-

skola uppgick antalet lärare som använde sig av bloggen till mer än 10 % (Bierich 

2009:22).          

   Lärarna i min undersökning har som anledning till att de inte använt bloggen i 

undervisningen angivit: vet inte vad det är (1), har inte hittat några bloggar som 

har de kvalitéer som krävs för att vara förebilder (1), har inte funderat på att det 

skulle kunna vara ett användbart verktyg (6), otillräckliga IT-kunskaper (2) och 

har inte kommit till skott (3) medan Bierichs undersökning förutom detta också 

pekar på viktiga faktorer som tidsbrist och brist på datorer (2009:27). Lärarnas 

oro över att de inte kan tillräckligt mycket själva för att kunna använda ett 

arbetssätt med IT-teknik som verkligen skulle hjälpa istället för att stjälpa 

eleverna i deras arbete står i skarp kontrast till de elever i min undersökning som 
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talar om bloggen som ett redskap som är lustfyllt och som förenklar deras 

skolarbete.  

   Samma problematik belyser Prensky när han hävdar att dagens elever vill lära 

sig på andra sätt än man gjort förut: 

 
They want ways of learning that are meaningful to them, ways that make them see- 

immediately – that the time they are spending on formal education is valuable, and 

ways that make good use of the technology they know is their birthright. (Prensky 

2010:3) 

 
Den stora utmaningen för skolan ligger i att kartlägga och bemöta de 

föreställningar och förväntningar som finns hos elever respektive lärare om hur 

skolan skall vara, hur undervisningen skall se ut och vad den ska innehålla.  

   Den oro som finns bland lärarna i de undersökningar jag använt mig av inför att 

prova ett nytt arbetssätt, som kanske inte fungerar och som dessutom är beroende 

på om skolans IT-utrustning finns tillgänglig, är befogad. Det är dock skolans 

uppgift att förmedla de kunskaper eleverna kommer att möta i en multimedial 

framtid som förändras snabbt och exponentiellt (Prensky 2010:5) och till exempel 

kan mötet med bloggen i undervisningen skapa förutsättningar för elever att 

utvecklas på egen hand, tillsammans med andra.  

6.2 Bloggen i svenskundervisningen  

Att använda bloggen i svenskundervisningen är inte en självklarhet, eftersom det 

finns både för- och nackdelar med det. Penrod menar dock att det vore dumt av 

vuxenvärlden att vifta bort bloggen som endast ett övergående ungdomsfenomen. 

Istället borde skola och föräldrar använda detta forum som redan har en plats i 

ungdomarnas vardag. Hon menar vidare att arbetet med bloggar ger eleverna 

chans att bemästra både språk, författande, kritiskt tänkande och användande av 

multimedia – allt på en gång (2007:151).  

   De trevande funderingar och förslag som framkommit i min undersökning 

tangerar denna ansats och Anders, som tillsammans med sina elever inom ramen 

för Svenska A drivit en bloggsajt, är mycket positiv när han kommenterar 

projektet.  Han anser att arbetet med bloggen har lett till dels en ökad aktivitet 

bland både flickor och pojkar, dels att klassen samtalar mer om texter. Dessutom 

har sammanhållningen i gruppen stärkts. Detta resultat är dock inte alltid 
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självskrivet bara för att man använder verktyg som t ex bloggen.  Burniske skriver 

om ”’co-mmunication’ and ‘co-llaboration’ within a ’co-mmunity’” som viktiga 

aspekter att framhäva vid användandet av digitala verktyg i undervisningen då det 

inte är en självklarhet (Burniske 2008:80ff). Internet ger eleverna möjlighet att 

delta i en s k ”global village” men de tar inte alltid chansen. Bruniske hävdar att 

en inte helt ovanlig fallgrop i arbetet on-line är att eleverna ofta blir så upptagna 

med sitt eget bidrag att de glömmer bort möjligheten att ta del av andras tankar 

och funderingar för att få inspiration av varandra till fortsatt eget skrivande men 

också för att kunna hjälpa varandra att bli bättre skribenter. 

  I arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv skrivutveckling är bloggen 

ett enkelt verktyg att använda för att tydligöra alla faserna i ett processinriktat 

skrivande. Ett medvetet och kontinuerligt responsarbete ger eleverna det stöd och 

de insikter de behöver för att kunna redigera i sina egna texter och producera bra 

texter vars budskap når ut till läsaren.    

   Burniske hävdar också att ett medvetet användande av ett community on-line 

(t.ex. en blogg) för att skapa en så kallad sequential story tränar eleverna i 

kommunikativa färdigheter som att vänta på sin tur, lyssna på andra och ta aktiv 

del i ett sammanhang (Burniske 2008:81) dvs. färdigheter som framhävs i 

kursplanerna för många ämnen i den svenska skolan. Oavsett vilket ämne man 

väljer att arbeta runt så är bloggen ett redskap som kan förenkla arbetet med 

skrivprocessen, motivera eleverna och öppna nya vägar till kunskapande.  

Sawmiller skriver:  
 

Classroom blogging is an excellent way to use the internet for more than just 

research. Blogging capitalizes on student interest in the internet. When done 

properly, a blog can serve as an online portfolio to showcase student work. Blogging 

can give the “silent student” a voice by allowing them the opportunity to write on 

topics of interest. Finally, blogging provides immediate, “click-to-publish” results. 

Student work is available immediately for peers to review or for others on the world 

wide web to comment and post feedback. All of these factors can be motivating for 

students to learn. (Sawmiller 2010: Abstract) 

 

   Huruvida det verkligen är så enkelt som Penrod och Sawmiller hävdar och om 

användandet av bloggar i undervisningen verkligen har lett till ökad kompetens 
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och måluppfyllelse hos eleverna har jag dock inte sett några bevis för, vilket 

öppnar för vidare forskning.     

6.3 Bloggandets vara eller inte vara 

Att använda bloggen i skolarbetet verkar vara en möjlig väg att gå men det är i 

dagens skola inte en självklarhet. En fråga som uppkommit under arbetets gång är 

vad det är som gör att lärare väljer bort bloggens alla möjligheter. 

   En viktig faktor att komma ihåg är att det finns negativa aspekter med 

bloggande. En lärare i min undersökning pekar på att ungdomarna ofta inte är 

tillräckligt erfarna för att kunna avgöra kvalitén på det språk som kan förekomma 

i bloggar. Inte heller är elevernas källkritiska förmåga alltid tillräcklig för att de 

ska kunna använda sig av den information och de åsikter som presenteras i 

bloggar på ett konstruktivt sätt (jfr Burniske 2008:95), något som belystes av en 

elev som, som skäl för att läsa bloggar, angav att man fick ”snabbare och bättre 

ideologisk vinkling” på sakfrågor.  En annan lärare har farhågor om att ställa 

elevernas texter i offentlighetens ljus. Denna farhåga kan dock bemötas genom att 

man väljer uppgifter och publiceringsverktyg som tillåter att läraren granskar all 

text innan den publiceras och till och med lösenordsskyddar bloggen och därmed 

stänger den för utomstående (jfr Warlick 2007).  

   Inte heller de mer praktiska aspekterna får glömmas bort. Några elever i 

undersökningen menar att användandet av bloggen förenklar deras arbete men det 

gäller bara så länge tekniken finns tillgänglig och fungerar, vilket bekräftas av 

lärarna i Bierichs undersökning som anger tidsbrist och tillgången på datorer som 

den största stötestenen.   

   Hällebrand hävdar dock att den svenska skolans oförmåga att möta den digitala 

utvecklingen till stor del beror på kunskapsbrist bland dem som leder skolan och 

undervisningen (Hallemar 2009), vilket stämmer bra överens med slutsatserna i 

både Bierichs och min undersökning. Responsen från lärarna i min undersökning 

tyder på att det är ovanan och rädslan för det som är nytt som sätter stopp för 

användandet av bloggen i undervisningen, vilket är intressant särskilt i ljuset av de 

senaste årens statliga satsningar på projekt för att främja användandet av IT i 

skolan. 
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   IT-kunskaper hos lärarkåren är en förutsättning för att digitala redskap som t ex 

bloggen med fördel skall kunna användas inom undervisningen, men precis lika 

viktig är den pedagogiska aspekten. Med ett ökat användande av digitala metoder 

och en mer elevcentrerad och processinriktad undervisning förändras lärarens roll 

och också bedömningen av slutprodukten. Burniske hävdar att lärare ibland måste 

stanna upp och kritiskt granska de val som görs i arbetet med eleverna (2008:120) 

och vara beredda på att göra de förändringar som behövs med hänsyn till syfte och 

förutsättningar för både elever och lärare. Han hävdar att lärare måste blir 

pedagogiskt litterata:  

 
Pedagogical literacy is a fluency with the methods that one can employ for teaching 

and learning as well as the critical judgment necessary to determine which activities 

and media are most appropriate for a particular group, time and purpose. (Burniske 

2008:120)  

 

Inte all användning av tekniska finesser är till godo för inlärningen och inte alla 

uppgifter fungerar i alla grupper alltid och just det är lärarens utmaning. För att 

kunna skapa goda förutsättningar för eleverna krävs dock att lärare har kunskap 

om vilka möjligheter som finns. Att snegla på kolleger, speciellt de som utgör 

extremen i det pedagogiska spektrat och konstant provar nya arbetssätt kan vara 

lärorikt, men det är bara genom egna erfarenheter som den egna pedagogiska 

repertoaren verkligen kan utvecklas, men det är bara den enskilde läraren som 

slutligen kan avgöra vilka metoder som bäst tjänar eleverna.  

7 Avslutning  
Det digitala informationssamhället knackar på dörren och oavsett om skolan är 

redo och utrustad för det eller inte så kan den inte länge till stänga ute de krav som 

samtiden ställer. Som ett första försiktigt steg kan bloggen vara ett redskap som 

kan användas i undervisningen i svenska. Bloggens användningsområden 

begränsas i princip bara av användarnas fantasi och kunskap om mediet och i 

denna undersökning är det just det som satt gränserna för den slutsats jag har 

kunnat dra: en stor majoritet av de elever och lärare som provat bloggen i 

undervisningen är nöjda med resultatet, medan de som inte riktigt känner sig 

hemma i bloggosfären inte är lika positiva till att använda bloggen i skolan.  
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Tveksamheter till trots så är det dock dags att fortsätta framåt från det av böcker 

och pennor begränsade kunskapandet som 1900-talet erbjöd börja utforska de 

möjligheter som finns i det informationslandskap som eleverna rör sig i idag  
 

Certainly someone has to point out to adults that blogs are a crucial component of 

21st-century literacy. Students clearly understand what is at stake: Blogs are not the 

answer to developing students’ information literacy; they are the herald, the 

harbinger, of what is to come regarding literacy in a global knowledge economy.  

(Penrod 2007:ix) 

 

Att använda bloggen i undervisningen är ett relativt enkelt första steg att ta på väg 

mot en undervisning som tillfredställer både lärare och elever men det steget 

kommer inte att komma av sig själv. Det kommer att krävas tid och pengar för att 

all personal på skolan skall känna sig bekväma i denna nya värld. 

Kompetensutveckling och handledning är en nödvändighet för att lärare och 

elever ska vara ”uppkopplade” och ges möjlighet att göra ett informerat val om 

huruvida de vill ta plats i 2000-talets globala informationssamhälle eller inte.   
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Bilaga 1 

Bloggen i svenskundervisning 

Enkät för lärare i svenska  
 

Lärare på              Grundskolan                         Gymnasieskolan  

Man  Kvinna    

Åldersgrupp       -30  31-45   46-55     56-  

 

1. a)  Läser du bloggar ?    Ja     Nej  

     b) Skriver du själv bloggar)   Ja     Nej 

 

2. Har du använt blogg i din undervisning någon gång?  

     Nej  (Gå vidare till fråga 3)               Ja (Gå vidare till 

fråga  4) 

 

Gå vidare här om du svarat nej på fråga 2  

3. Varför har du aldrig använt bloggen i undervisningen?  

   Jag är inte tillräckligt IT-van för att våga prova.  

   Har aldrig funderat på att det skulle kunna vara ett användbart 

verktyg. 

   Har gjort ett aktivt val att inte använda bloggen i min 

undervisning.   

       Anledning?     

      

       

   Annat   

      Vad?        

       

 

Fortsätt till fråga 11. 
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Fortsätt här om du svarat ja på fråga 2.  

Projektet 

4. Hur använde du bloggen i undervisningen? Beskriv kortfattat i vilket 

sammanhang och hur ni använde bloggen.    

      

      

  

 

5.  Vilket var syftet med att använda bloggen?  

      

      

      

      

      

       

 

   Bloggplattformen  

6. a) Vilken bloggplattform/er/ använde du dig av?  

       

    b) Hur fick du nys om denna plattform?  

       

       

    c) Vilka fördelar /nackdelar har denna plattform?  

      

      

       

 

Elevernas aktivitet 

7. Märkte du någon skillnad på elevernas aktivitet i detta forum jämfört med 

annars? 

   Nej                       Ja. 
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Om ja, på vilket sätt?  

      

      

       

 

8. Märkte du någon skillnad mellan pojkar och flickor?  

   Nej               Ja. 

Om ja,  på vilket sätt?  

      

      

       

 

Resultat  

9. Anser du att arbetet med bloggen föll väl ut och uppfyllde sitt syfte? 

   Ja. 

   Nej 

a) Om nej, vad fallerade?  

      

       

b) Skulle något kunna göras annorlunda för att få ett bättre resultat och i så 

fall vad? 

      

       

      

       

 

 

10. Länkar till blogg/ar/ du använt i undervisning:     

 

a) Skulle jag kunna få använda exempel från er blogg i min uppsats? 

Naturligtvis anonymiseras allt material och behandlas enligt 

Vetenskapsrådets etiska regler.  

   Nej         Ja  
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 Allmänt  

11. Skulle du kunna tänka dig att använda bloggen som verktyg i framtiden? 

  Ja absolut 

  Ja om jag fick stöd/tips/kompetensutveckling 

  Tveksamt men inte omöjligt.  

  Nej, jag tror inte på den som ett användbart verktyg för min 

undervisning.  

  Nej, jag inte är tillräckligt hemma i IT världen själv.  

Eventuellt tillägg/vidareutveckling:     

      

       

 

12. Har du några tips till mig om var jag kan hitta bloggar som på något sätt kan 

användas eller faktiskt har använts inom svenskundervisningen i gymnasieskolan?  

Länk/ar/:  

 

13. Har du några fler tankar och funderingar om bloggen som du kan tänka dig 

delge mig så går det bra att fortsätta nedan eller på baksidan eller uppge 

kontaktuppgifter.  

 

Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 2 

Bloggen i svenskundervisning 

Enkät för elever  
 

Elev  på              Grundskolan                         Gymnasieskolan  

Pojke  Flicka    

 

1. a) Läser du bloggar ?     Ja     Nej 

    b) Skriver du bloggar själv?    Ja     Nej  

 

2. Om du svarat ja på fråga 1, vad är det som drar dig till använda detta forum?  

      

       

       

 

3. Har du blivit anmodad att använda blogg i skolans undervisning någon gång?  

     Nej  (Gå vidare till fråga 7)               Ja  (Gå vidare till 

fråga  4) 

 

Gå vidare här om du svarat ja på fråga 3.  

Skolarbete 

4. Hur användes bloggen i undervisningen? Beskriv kortfattat.  

      

      

      

       

 

5. Länken till denna blogg:      

 

6. Tyckte du att bloggen var ett bra redskap för din kunskapsutveckling?  

   Nej                       Ja. 

Motivera gärna:  
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7. Skulle du vilja att bloggen användes mer i skolans undervisning.  

   Nej               Ja. 

Om ja,  har du några förslag?     

       

8. Har du några tips till mig som lärare var jag kan hitta bloggar som använts inom 

svenskundervisningen?  

   Nej               Ja.     Länk/ar/:     

 

9. Har du en egen blogg som du skulle kunna tänka dig att jag hämtar exempel 

från till min uppsats? 

   Nej               Ja.     Länk:      

 

Tack för din medverkan!! 
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