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Abstract 
The aim of this study is to describe and analyze how teachers can create participation in the 

work of classroom blogs for students in language-, reading- and writing difficulties. Another 

aim is also to see what challenges and possibilities it brings. The issue addressed in this study 

is how the educational work can be planned, how the teachers describe that they create 

participation for students with language-, reading- and writing difficulties, and the strengths 

and weaknesses that are present in this way of work. 

The purpose and issues of the study were answered through semi-structured interviews where 

the questions in an interview-guide were sent to the participants in advance, to give them the 

opportunity to reflect on the issues that should be addressed. The interviews have been 

recorded and then transcribed. All participants were selected from a list of active blogs and 

the main focus area was primary education grade 1-6. All teachers in the study have a broad 

experience of classroom blogging. 

The result showed how teachers, through their work with classroom blogs, create great 

variation in their teaching. Recipients for students' work were a big motivation factor for the 

students, and the teachers in the study invited the students in the educational planning. Thanks 

too many forms of expressions such as text production, images and moviemaking students are 

given the opportunity to express themselves in what way they feel comfortable in. It also 

offers good opportunities for participation for all students. One difficulty in this type of work 

is the teachers’ need of technical knowledge, and the anxiety students with language-, 

reading- and writing difficulties may feel when they are going to publish an online text. 

Keywords 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare kan skapa delaktighet kring arbetet med 

klassblogg hos elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Syftet är också att se vilka 

utmaningar och möjligheter arbetet medför. De frågor som studien belyser är hur det 

pedagogiska arbete med klassblogg kan se ut, hur pedagogerna beskriver att de skapar 

delaktighet för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter samt vilka styrkor och svagheter som 

finns med detta arbetssätt.  

Frågeställningarna och studiens syfte är besvarade genom halvstrukturerade intervjuer där 

frågorna i intervjuguiden skickats ut till informanterna i förväg för att de innan intervjun 

skulle få möjlighet att fundera över frågorna som skulle behandlas. Intervjuerna har spelats in 

och sedan transkriberats. Samtliga informanter valdes ut ifrån webbstjärnans lista över 

aktuella bloggar och fokusområdet var årskurs 1-6. Samtliga pedagoger i studien har en bred 

erfarenhet av bloggar i undervisningen.  

Resultatet visade hur pedagogerna genom sitt arbete med klassbloggar skapar stor variation i 

sin undervisning. Eftersom att bloggarna är publika får elevernas texter en mottagare utanför 

klassrummet. Något som är en stor motivationsfaktor för eleverna. Pedagogerna i studien 

bjuder in eleverna i planeringen av undervisningen vilket skapar ett gott undervisningsklimat. 

Tack vare de många uttrycksformer så som text, bild och film eleverna kan använda i arbetet 

med sin klassblogg skapas goda möjligheter till delaktighet hos samtliga elever. En svårighet i 

arbetssättet med bloggar är det tekniska kunnande det fodrar av personalen. En annan 

svårighet som upplevs är oroskänslan som elever i språk-, läs och skrivsvårigheter kan känna 

när de skall publicera en text online.  

 

Nyckelord 

Delaktighet, bloggar, klassbloggar, digitala verktyg, språk-, läs- och skrivsvårigheter, 

sociokulturellt perspektiv, sociala medier, offentligt arbetssätt, verklig mottagare
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1 Inledning 

Arbete med bloggar i skolan blir allt vanligare. Bloggar är en form av dagbok eller en enklare 

form av hemsida där elever kan publicera arbeten eller berätta om sina skoldagar samt 

publicera bilder. Dessa bloggar kan skapas av eleverna själva eller av läraren som ofta står för 

initiativet. I mitt yrke som lärare har jag använt mig av den lokala lärplattform som finns i 

min kommun. På den finns en bloggfunktion där som lärare kan skriva till vårdnadshavare 

och eleverna själva kan skriva till både mig som lärare men även till sina föräldrar. För tre år 

sedan startade jag en offentlig blogg via tävlingen Webbstjärnan med mina elever i årskurs två 

för att se hur den kunde användas som en del i skolarbetet. Detta väckte en nyfikenhet hos 

mig att ta reda på hur andra lärare använder verktyget i sin undervisning.  

Elever rör sig mycket på nätet både i skolan och på sin fritid. Eleverna läser och skriver: sms, 

mejl, i olika chatter, spel, snapchat, facebook med mera. Det som dessa exempel har 

gemensamt är att läsningen och skrivningen sker i ett socialt samspel med en verklig 

mottagare. Eleverna läser, skriver och får snabb respons på den egenskrivna texten. Tjernberg 

(2013) visar i sin avhandling olika framgångsfaktorer inom läs- och skrivlärande hur en 

autentisk mottagare till en elevs arbeten kan öka motivationen hos eleverna. Åkerlund (2013) 

belyser funktionen av en verklig mottagare till elevers arbeten och hur digitala redskap i 

skolan är en viktig del i detta arbete. I min framtida yrkesroll som speciallärare kommer jag 

att möta elever med olika former av språk-, läs- och skrivproblematik. Rollen kommer att 

fungera som ett stöd för både elever och lärare där mitt fokus kommer att vara lärmiljöer och 

hur dessa kan anpassas för att skapa en lärmiljö där alla elever kan känna sig delaktiga. En 

speciallärares roll är att aktivt arbeta för att stötta elever i behov av stöd men även att arbeta 

förebyggande för att undvika att hinder för lärande och delaktighet uppstår.  

Skolan har blivit allt mer digitaliserad och digitala verktyg så som datorer och lärplattor har 

på många håll blivit en naturlig del i skolan. Våren 2017 gjordes förändringar i kursplaner och 

läroplaner med fokus på digital kompetens i skolan. I Lgr 11 förtydligades och utvecklades 

kraven om att eleverna, när de lämnar skolan skall vara mer rustade för det digitala samhälle 

vi lever i och som ständigt utvecklas (Skolverket, 2016a) 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. (Skolverket, 2016a, s.9) 

Sedan 2005 har Statens medieråd (Medierådet, 2017) kartlagt barns och ungas användning av 

digitala verktyg. I undersökningen 2017 visade det sig att 24% av barn och unga vistas mer än 

3 timmar per dag på Internet via mobil/dator eller surfplatta, en siffra som stiger för varje år. 

För skolan innebär detta att undervisningen måste förändras för att fånga eleverna i deras 

intressevärld. Åkerlund (2013) skriver hur undervisningen kan ta olika avstamp och att ett av 

dessa är att utgå ifrån eleverna själva. Elever som rör sig mycket på Internet har således ett 

intresse för detta och genom att i undervisningen utgå från eleverna kan vi få en undervisning 

som bygger på ett samarbete mellan lärare och elever. Lärandet skall vara en upplevelse som 

både skapar delaktighet, utmanar och bidrar till kreativt tänkande. Vidare lyfter Åkerlund hur 

undervisningen påverkas när man lyfter in publika resurser som bloggar i undervisningen. I 

arbetet uppstår nya pedagogiska frågor och möjligheter kring hur elevernas arbete blir 

tillgängliga för mottagare utanför skolan.  
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För elever med språk-, läs- och skrivproblematik kan detta publika arbetssätt skapa ångest och 

osäkerhet. Att skriva och publicera texter online som andra kan läsa skapar en större press på 

korrekthet. Studien kommer att ta avstamp inom den sociokulturella lärandeteorin med fokus 

på delaktighet och med datorer som motivationsbärande artefakter. Säljö (2015) skriver att 

inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra som en social 

aktivitet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några lärare beskriver att de skapar 

delaktighet i arbetet med klassbloggar för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Syftet är 

också att se vilka utmaningar och möjligheter som finns i detta arbetssätt.  

1.1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver pedagogerna sitt pedagogiska arbete med en klassblogg? 

• Hur beskriver pedagogerna att de skapar delaktighet för elever i språk-, läs- och skriv-

svårigheter i deras arbete med klassbloggar? 

• Vilka styrkor och svagheter beskriver pedagogerna i arbetet med en klassblogg? 
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2 Bakgrund 

Skolan har blivit allt mer digitaliserad och undervisningen måste ta hänsyn till detta. I 

följande avsnitt kommer den förändring som skett inom skolan de senaste åren att lyftas och 

en beskrivning av hur bloggar och klassbloggar i undervisningen kan fungera som en del i 

skolans digitalisering. Avslutningsvis kommer olika former av svårigheter i lärande att belysas 

bland annat i form av läs- och skrivsvårigheter men även svårigheter som kan stöttas med stöd 

i den allt mer digitaliserade skolans utveckling.  

2.1 Undervisning för en digital generation 

Löfving (2012) belyser om hur tiden i skolan skall samspela med tiden eleverna är hemma. 

Ofta krockar skolans värld med elevernas fritid. De medier som eleverna rör sig kring på sin 

fritid är andra än de som de möter i skolan. Datorer kom in i skolan som ett verktyg precis 

som vilket annat verktyg som helst likt papper, penna eller linjal. Datorerna skulle användas 

och krävde ingen förkunskap alls. Efter några år visade det sig att en dator var mycket mer än 

bara ett verktyg, det var ingången till en ny värld som krävde kunskap om hur den skulle 

mötas och hanteras. När eleverna lämnar skolan idag skall de bära med sig en rad olika 

kompetenser. En av dessa är den digitala kompetens som dagens samhälle kräver att vi alla 

utvecklar. Diaz 2012 benämner dagens barn och ungdomar de digitalt infödda. För dem är den 

digitala världen en naturlig del i deras liv. Många barn kan hantera en surfplatta innan de fyllt 

3 år. Vidare lyfter författaren hur eleverna i dagens skola är vana vid webben på ett sätt som 

de flesta vuxna idag inte är. Än så länge tillhör fortfarande lärare den grupp människor som är 

digitala immigranter, dvs de har lärt sig hantera datorer längre upp i åldrarna, vilket innebär 

att eleverna i skolan hela tiden har ett försprång. De vågar prova och göra fel i den digitala 

världen medan lärarna ofta tar det säkra före det osäkra.  

Begreppet medier förknippas ofta idag med digital teknik men Lantz-Andersson och Säljö 

(2014) lyfter hur olika medier alltid funnits i skolan, förr genom planscher, overhead, kartor 

på rulle och idag via datorer, smartboard med flera. Medier i skolan är en naturlig del i 

undervisningen då de visar det som eleverna skall lära sig på olika sätt. Författarna påvisar att 

mediernas förändring i skolan också kräver förändring i undervisningen.  

2.2 Läroplanerna förändras 

Enligt Regeringskansliet (2017) tog regeringen ett beslut att läroplanerna i grundskolan skall 

förändras genom att den digitala kompetensen förstärks. Förändringarna påverkar både 

rektorers, lärares och skolbibliotekariers arbete på skolorna. Programmering och digitala 

redskap skall bli en central och naturlig del i undervisningen, det skall inte stå som ett eget 

ämne utan integreras i all undervisning. Ändringarna skall bidra till att eleverna blir mer 

medvetna om källkritik, får kunskap om digitala texter, medier och andra verktyg. Eleverna 

skall även få kunskap om hur den digitala framväxten kommer att påverka både individer och 

samhället i stort. 

I en publikation från skolverket (Skolverket, 2017b) skrivs att samhället idag har ett stort 

flöde av information tack vare Internet. Eleverna i skolan rör sig i cyberrymden via sina 

smarttelefoner, datorer, surfplattor och liknande digital utrustning. Skolan måste förbereda 
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eleverna inför en fortsatt digitaliserad värld och behöver även ge dem verktyg att hantera den. 

De förändringar som är gjorda i läroplanerna gällande digitalisering är identiska i samtliga 

skolformer för att ge eleverna en så likvärdig utbildning som möjligt. I läroplanerna skrivs de 

olika digitala kunskaper som eleverna behöver utveckla ut på flera olika plan. Eleverna ska få 

möjlighet lära sig ett programmeringsspråk för att förstå datorers uppbyggnad och funktion. 

De behöver även förstå det informationsflöde som finns på Internet och förhålla sig kritiska 

till detta. Att hantera olika digitala verktyg och använda dem som skrivredskap och för 

kommunikation är idag en viktig del i elevers utbildning (Skolverket, 2017b).  

2.3 Bloggar i undervisningen 

Att starta en blogg i skolan kan göras av flera olika anledningar, att skapa en kanal mellan 

skolan och hemmet, att öppna upp möjligheter för kommunikation med andra skolor, eller 

som ett forum där eleverna får dela med sig av tankar och arbeten med mer (Diaz, 2012).  

Antalet registrerade skolbloggar ökar (Ernbrandt, 2018). Diaz (2012) belyser hur lärande 

handlar om att omvandla information till kunskap genom olika former av textproduktion. Hon 

beskriver om hur elevernas texter lämnas in till läraren efter att eventuellt korrekturlästs av en 

eller två klasskamrater, vilket innebär att elevens texter har omkring 3 mottagare. Genom att 

publicera en elevtext online via en blogg får den per automatik 20-30 läsare genom föräldrar i 

klassen samt tillgång till ännu fler. Diaz belyser vikten av att öppna upp klassrummen och låta 

personer utifrån få en inblick via bloggar Ge elever möjlighet att göra sina röster hörda och 

dela med sig av sina kunskaper till andra. Bloggar är en viktig kanal mellan klassrummet och 

samhället utanför.  

Enligt Åkerlund (2013) söker elever mottagare till sina texter, de vill berätta vad de skrivit för 

någon annan. De vill även diskutera åsikter tillsammans med andra och på så vis skapa ett 

samspel. Denna känsla står framför att bli bedömd på det vis eleven blir när han/hon lämnar in 

sitt arbete till läraren när det är klart. Att publicera sitt arbete via en klassblogg skapar en 

autentisk mottagare, en mottagare utanför klassrummet även om den mottagaren inte är där i 

direkt anslutning till publiceringen. 

2.4 Språk-, läs- och skrivproblematik 

Dagens informationssamhälle ställer stora krav på läs- och skrivkunnighet. Att besitta denna 

kunskap ökar möjligheter för en bra skolgång och i framtiden ett bra yrke. Att lära sig läsa och 

skriva är en viktig del i ett barns skolgång men det är inte alltid det är så lätt (Taube, 2009).  

Wengelin och Nilholm (2013) betonar hur ett barn, för att bli en bra läsare, behöver 

skicklighet i både ordavkodning och strategier i läsförståelse. Vissa använder sig av 

ortografiska strategier när de läser medan andra till en början använder sig av alfabetisk 

avkodning. Att skriva kräver kunskaper i avkodning men också i att kunna se och planera sitt 

skrivande. För att bli en bra skribent krävs också förmågan att kunna anpassa sin text efter en 

läsare. I skrivprocessens början finns många utmaningar. Att koppla rätt bokstav till rätt ljud 

och att sedan forma bokstäverna, alternativt hitta dem på tangentbordet är inte alltid så lätt.  

Nästa steg är att kunna stava orden och att lära sig när ett ord slutar och ett annat tar vid. 

Hjärnans kognitiva resurser utnyttjas till fullo och det finns då inte mycket kraft över till 

annat. För ett barn i språk-, läs- och skrivsvårigheter förblir kraften fokuserad på just detta. 
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Taube (2007) beskriver att elever med läs- och skrivproblematik fastnar ofta i 

avkodningsfasen där de har svårt att binda samman fonem till hela ord. När det tar allt för 

lång tid att avkoda ett ord blir följden även att läsförståelsen blir svår. Hos barn med läs- och 

skrivproblematik är det vanligt med svårigheter i arbetsminnet. Texter som utgår från talet är 

lättare att läsa för barn med svårigheter i skriftspråket. Wengelin och Nilholm (2013) påpekar 

att det är viktigt i läsförståelse att förstå orden i texten då brist på ordförståelse också kan leda 

till problem att förstå en text i sin helhet. Elever med annat modersmål har, innan de lärt sig 

det nya språket fullt ut, svårigheter med läsförståelse även om avkodningen fungerar då de 

inte förstår ordens betydelse även om de har goda kunskaper på sitt modersmål. Författarna 

lyfter vikten av att arbeta med texter som innehåller ord barnen själva använder.   

2.4.1 Svårigheter i undervisning 

Taube (2009) menar att barn lär sig skriva i olika takt. För barn som lär sig långsammare än 

sina klasskamrater skapas en känsla av otillräcklighet, utanförskap, en känsla av att vara 

annorlunda. Den brinnande motivationen många elever har när de börjar skolan byts ut mot 

ängslan och oro.  Detta leder till att eleven undviker allt läsande, vilket får till följd att barnet 

heller inte lär sig läsa och skriva. Stanovich (1986) beskriver vidare om det han benämner 

som Matteus-effekten, en ond cirkel. Författaren menar att elever som redan från starten har 

svårt med sin läsning lätt halkar efter sina klasskamrater. Eleven möter då färre texter än sina 

kamrater och både läsning och skrivning till följd av läsförståelseutvecklingen står still. 

Häggström (2010) tar upp att skolan behöver ta reda på var svårigheten ligger hos eleven. Om 

svårigheten är att avkoda orden är det bra att eleven får en text uppläst för sig eftersom 

belastningen på arbetsminnet blir för stor och läsförståelsen då fallerar. I undervisningen är 

det viktigt att arbeta med avkodning för sig och läsförståelse för sig. Om ett barn har 

svårigheter i läsförstålse är det betydelsefullt att utröna om eleven inte har tillräcklig 

ordkunskap eller om det skrivna språket skapar ett hinder för förståelse. Den senast nämnda 

problematiken syns ofta hos barn med ett annat modersmål. Brist på ordförståelse är i början 

stor hos elever med ett annat modersmål. Det är då av vikt för dessa elever att de får uttrycka 

sig på flera olika sätt så som sitt eget modersmål, svenskan samt använda bilder och filmer.  

Emligt Bruce (2010) diagnostiseras elever med språkstörning ofta sent då flera av symtomen 

är liknande som vid ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, båda dessa diagnoser 

faller under NPF, neuropsykiatriska funktionshinder, eleverna med NPF ofta har problem med 

uppmärksamhet och koncentration. Pragmatiska symtom och social språkanvändning är 

vanligt vilket skapar svårigheter i skolan. Författaren lyfter hur ett barn med språkstörning 

ofta har svårt att få stöd och hjälp hemifrån. Vid en NPF diagnos hos en elev är det inte 

ovanligt att även någon av föräldrarna har samma problematik. Detta får konsekvenserna att 

eleven inte kan få det stöd med språklig träning iform av läsning, högläsning och samtal 

hemifrån. 

Nilholm (2012) skriver att problem i skolan kan analyseras på tre olika nivåer: individ, grupp 

och skolnivå. För att en elev ska få rätt stöd i skolan behöver skolsituationen gällande hela 

skoldagen ses över.  En elev med språkstörning eller någon annan form av NPF är beroende 

av miljön runt omkring. Problematik på gruppnivå innebär delar som klassrumsmiljö men 

även undervisningens utformning. Vilket stöd en elev i svårigheter får är avgörande för 

elevens fortsatta lärande. Genom att utgå från elevens problematik och i första hand titta på 

den omgivande miljön kan skolan skapa en inkluderande miljö där elever känner sig 

motiverade och delaktiga i sin skolgång. Wengelin och Nilholm (2013) belyser även de dessa 
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tre nivåer och betonar att specialpedagogiska anpassningar i den ordinarie undervisningen 

skall prioriteras. Hinder för lärande skall förebyggas och inte åtgärdas i efterhand om det kan 

undvikas.  

2.4.2 Främjande undervisning 

Taube (2009) menar att elever i svårigheter behöver få en väl strukturerad undervisning där 

både lektionernas förväntningar och arbetsuppgifter är tydliga. Elever som har en negativ bild 

av sig själva som läsare och skribent behöver få möjlighet att i små steg möta skriftspråket 

under positiva former. De krav som ställs på eleven är anpassade efter elevens individuella 

utveckling så att självbilden stärks. Klassrumsklimatet är en viktig del i detta arbete visar 

författaren då elever med olika problematik i skolan behöver känna sig trygga.  

Häggström (2010) belyser att elever med språk-, läs och skrivproblematik uppmärksammas i 

tid. Detta genom att regelbundet arbeta i mindre grupper där eleverna får möjlighet att 

uttrycka sig. Vidare menar författaren att elevens intressen bör stå i fokus för att utifrån det 

närma sig läsning och skrift i en mer positiv bemärkelse. Genom att ge eleverna positiva 

upplevelser där de själva är trygga kan motivationen hos dem öka och den tidigare nämnda 

onda cirkeln brytas.  

Nilholm (2012) lyfter vikten av goda relationer i skolan mellan lärare-elev, elev-elev och 

lärare-lärare. En god arbetsmiljö skapar trygghet i ett klassrum. I skolan är det viktigt att 

arbeta genom att förebygga problem och att försöka skapa ett fungerande arbetsklimat. Elever 

i skolan har varierade intressen, motivationgrad och förutsättningar. Allt detta måste ses över 

när undervisningen planeras. Bruce (2010) uttrycker att undervisningen bör utgå från det som 

fungerar. Där lyftes även hur ett nära samarbete med hemmet skapar goda förutsättningar för 

ett gott lärande. Föräldrarna är experter på sitt eget barn och läraren på de pedagogiska 

delarna i skolan. Tillsammans kan föräldrar och lärare skapa goda förutsättningar för en elevs 

fortsatta lärande.  

Diaz (2012) visar att samarbete i skolan där eleverna arbetar två och två eller i små grupper 

gynnar ett gott lärande. Vikten av ett samspel i klassrummet där eleverna får visa för 

klasskamrater, lärare, föräldrar eller andra personer i sin omgivning vad de lärt och 

producerat. Vidare menar författaren att dagens digitala möjligheter öppnar vägar för 

socialinteraktion med omvärlden via exempelvis mejl, sociala medier och bloggar, där 

kommunikation står i centrum för olika plattformar. Text skrivs och sänds iväg, snart besvaras 

texten och en dialog uppstår. Genom att använda olika sociala medier i undervisningen skapas 

fler möjligheter till ett lärande samspel. 

2.4.3  Det omvända klassrummet 

Elever lär på olika sätt och i olika takt, för att eleverna skall få lära utefter sina förutsättningar 

kan en god idé vara att vända på undervisningen i klassrummet skriver Diaz (2012). Genom 

att i förväg spela in en genomgång eller föreläsning och låta eleverna se på den, likt en läxa, 

skapas tid på lektionerna till reflektion och diskussion kring ett nyligen presenterat område. 

Elever i olika former av svårigheter ges när de tittar på en inspelad genomgång hemma 

möjlighet att pausa, titta om och reflektera. Frågor och funderingar kan sedan tas med till 

klassrummet där en diskussion eller uppgift om genomgången hålls. Denna form av 

undervisning kallas för ett flippat klassrum (Diaz, 2012). I undervisningen krävs en tydlig 

struktur och att innehållet i filmerna bearbetas på ett, för eleverna, tydligt sätt fortsätter 
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författaren i sin beskrivning. Hon benämner det att flippa klassrummet och betonar att det 

skapar utrymme för dialog, samspel och lärande under lektionstid.  
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3 Forskningsgenomgång  

I detta kapitel kommer tidigare forskning att belysas med fokus på skolans digitalisering i 

samspel med klassbloggar och delaktighet. Forskningsgenomgången är indelad i olika 

underrubriker utifrån, lärarens roll, bloggens betydelse samt fördelar och nackdelar med detta 

arbetssätt.  

3.1 Bloggens betydelse 

Föräldrar spelar en viktig roll i sina barns skolgång och fyller känslan av trygghet visar en 

undersökning i Rumänien som genomfördes läsåret 2013/2014 av Pavalache-Ilie och Gîrdia 

(2015). I studien undersöktes hur föräldrarnas delaktighet i skolan påverkade elevernas 

studieresultat. Studien visade att ett nära samarbete mellan skola och hem påverkade elevers 

studieresultat i åk 4-5 på ett positivt sätt. Eleverna i studien kände både trygghet och stöd 

hemifrån vilket gjorde att de var engagerade och ville lära sig i skolan. Samarbetet mellan 

hemmet och skolan visade sig ha en avgörande del för hur eleverna tillgodogjorde sig 

undervisningen. Rapporten visade tydligt hur engagerade föräldrar hade positiv inverkan på 

elevernas studieresultat. Föräldrarnas engagemang visade sig vara viktigt i skolan, framförallt 

för de yngre eleverna, bloggen var en viktig del i detta engagemang då föräldrarna fick insyn i 

sitt barns skolgång.  

Lye, Abas, Tayb och Saban (2012) genomförde en studie i Singapore där de undersökte hur en 

onlineplattform likt en blogg kunde öka elevers studieresultat i skolan. Plattformen var till för 

att komplettera den ordinarie klassrumsundervisning med mer möjligheter till att studera 

hemifrån samt fördjupa sina kunskaper. Studien genomfördes i år 2 och år 4 där förutom 

plattformen, även eleverna hade möjlighet att blogga om sina kunskaper. Båda utrymmena 

online visade sig öka föräldrarnas möjligher att delta i sina barns skolgång. Lärarna i studien 

upplevde själva att de öppnat upp sina klassrum för föräldrarna, men även för eleverna när de 

inte var i skolan. I rapporten beskrivs att plattformarna användes regelbundet både i skolan 

och hemifrån där de uppdaterades och utnyttjades som läranderesurs. Elever hade sedan 

möjlighet att hemifrån inhämta ny kunskap men även att förbereda sig inför kommande 

skolarbeten likt ett flippat klassrum. 

Kurt (2017) utförde en studie i Turkiet där han undersökte effekten av ett flippat klassrum 

vilket innebar att undervisningen hade en annan utformning. Eleverna fick i hemläxa att 

förbereda sig före lektionen genom att studera det kommande arbetsområdet hemma, innan 

läraren gått igenom det. Resultatet visade att läraren på lektionstid fick möjlighet att diskutera 

med eleverna vad de läst hemma. Eleverna kunde, via en lärplattform, alternativt material från 

läraren, ta del av ett kommande ämnesområde i skolan. Därefter hölls diskussioner samt olika 

övningar där alla elever blev delaktiga på ett helt nytt sätt. I studien visade det sig att tidigare 

föreläsningarna från läraren som skett genom läxa i hemmet via digitala verktyg gjorde att 

lektionerna istället blev en plats för aktiva diskussioner och övningar.  

3.2 Lärarens roll i klassrummet 

Nair, Tay och Koh (2013) har i Storbritannien tittat på hur användandet av bloggar i 

undervisningen påverkade elevernas motivation. Forskarna konstaterade att bloggarna hade 
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en positiv effekt på elevernas lust att skriva i skolan men även att lärarens engagemang var 

lika viktigt. En engagerad lärare skapade ett lustfyllt lärande som väckte nyfikenhet hos 

eleverna. Oavsett om undervisningen kretsade kring just bloggar eller inte, var det lärarens 

iver att vilja lära sina elever som skapade den största motivationseffekten hos eleverna 

beskriver forskarna i sitt resultat. Hur elevernas motivation var avgjordes till stor del av den 

undervisningen de fick ta del av i klassrummet. Resultatet visade vidare att en bra 

lärandemiljö krävde tydlighet och struktur ifrån läraren. I arbetet med digitala verktyg och 

klassbloggar krävdes dessutom ett stort tekniskt kunnande ifrån läraren. Eleverna behövde 

känna en trygghet från läraren att han/hon hade mycket kunskap i arbetssättet. Detta hjälpte, 

enligt författarna, till att skapa den trygghet som eleverna behövde för att göra sitt bästa 

(Nair, Tay & Koh, 2013).  

I arbetet med en blogg i undervisningen visade det sig i Featro och Digregorios (2016) studie 

ifrån USA, att deltagande och delaktighet för samtliga elever var beroende av att läraren 

modellerade och tydligt visade sitt syfte och sina förväntningar med arbetssättet. Resultatet 

visade att arbetet med blogg för att bli så effektivt som möjligt krävdes även att det fungerade 

som en del i undervisningen. Eleverna kunde både publicera texter och ta del av varandras. 

Bloggen användes både som ett verktyg för eleverna att producera texter som de publicerade 

men även för läraren som skapade möjligheter till delaktighet då arbetssättet blev mer 

varierande och passade på så sätt fler elever. 

3.3 Blogg som pedagogiskt verktyg 

Thomas (2017) genomförde en studie i USA där de undersökte hur skolans tillgång till 

tekniska hjälpmedel ökade möjligheter för alternativa undervisningsvägar. Resultatet visade 

att det skapades ett engagemang och lust hos eleverna i skolan när olika digitala verktyg 

användes. Thomas konstaterade att arbetssättet ökade även en sociokulturell interaktion i 

skolan, något som visade sig främja lärandet. Att skriva på en blogg förhöjde elevernas 

medvetenhet om sitt eget skrivande och fick dem att reflektera över både sitt och sina 

kamraters skrivande. Bloggen som redskap i klassrummet öppnade i studierna ett fönster där 

eleverna kunde dela med sig sin kunskap. Det som eleverna skrev kunde både ses och 

kommenteras av andra. Författaren belyste hur bloggarna kunde öppna vägar för deltagande i 

klassrummet, för anhöriga eller utomstående till eleverna genom sin kommentarsfunktion. 

Läraren i klassrummet fick här en mer passiv roll då bloggandet och kommentarerna sköttes 

av eleven och elevens följare. Andersson och Räisänen (2014) har undersökt de sociala 

mediernas framväxt och hur bloggar varit en del i de första medierna. Deras studie som 

utfördes i USA visade att bloggar gav en möjlighet, för författarna som drev bloggen, att 

publicera vad som de fann intressant och att de sedan kunde få respons ifrån läsare på den 

skrivna texten. Andersson och Räisänen studie visade att bloggar i skolan, så kallade 

klassbloggar där eleverna i klassen bloggade tillsammans, formade ett forum där elever och 

lärare tillsammans möttes och diskuterade.   

Blogg som verktyg i skolan kan enligt Featro och DiGregorio (2016) studie gynna 

andraspråks elever dvs elever med annat modersmål. I deras forskning framkom hur bloggar 

kunde öppna upp vägar för diskussion, kunskapsutbyte och inlärningsstöd åt elever med 

engelska som andra språk. Bloggarna användes som en plats där arbeten kunde publiceras 

och även som ett instruktionsverktyg som skulle stimulera andraspråkselever att på ett nyfiket 

sätt söka kunskap. Featro och DiGregorio betonar hur bloggen fick eleverna att använda 
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språket på flera olika vis och även att tänka till vad deras text beydde innan de publicerade 

den offentligt för andra. Bloggen byggde även broar för möjlig kommunikation till andra 

studenter i andra klasser eller på andra skolor. 

Al-Qallaf och Al-Mutairi (2015) har i en studie där man undersökte hur arbete med bloggar 

skulle påverka engelskaundervisningen och elevernas studieresultat i Kuwait, deltog 23 

femteklassare. Lärarnas uppfattningar av tekniska hjälpmedel och av sociala medier i 

undervisningen var också en del i studien. Eleverna fick under en termin blogga regelbundet 

och resultatet visade att eleverna vid terminens slut både var mer medvetna om sina texter 

men även skrev längre meningar och mer levande texter. Forskarna menar att dagens 

mediesamhälle öppnade upp nya vägar för undervisning. Plattformar för information och 

kommunikation via webben gjorde att eleverna i studien kunde vara mer aktiva i sitt eget 

lärande. 

Onlineredskap som bloggar visade sig i studiens resultat, smidigt att använda inom 

undervisning då de var flexibla och öppna plattformar som kunde formas utefter det behov 

som fanns. Bloggarna användes för att uttrycka åsikter, återberätta händelser, dela med sig av 

spel eleverna skapat eller annat material. I resultatet beskrivs hur bloggarna även lät eleverna 

bli delaktiga i varandras lärande, inte bara sitt eget. För pedagogerna i skolan var dessutom 

bloggarna ett lättillgängligt verktyg då de fodrade minimalt med tekniskt kunnande samt stora 

möjligheter till support om så önskades (Al-Qallaf & Al-Mutairi, 2015).  

Blogs provide meaningful opportunities for collaborative learning, easy content creation, facilitation of 

communication, and building online communities. (Al-Qallaf & Al-Mutairi, 2015, s 522) 

3.4 Skrivandets betydelse 

Mcgrail och Davis (2011) har i en studie undersökt hur en klassblogg påverkade elevernas 

skrivande i USA. Rapporten visar hur elevernas skrivlust ökade av detta digitala arbetssätt.  I 

arbetet med klassbloggar lades i rapporten, fokus på texten som producerades. Elevernas 

stavning och grammatik lämnades åt sidan och skrivlusten hamnade i fokus. I undersökningen 

som genomfördes i årskurs 5 under ett läsår, fick eleverna själva fylla sin klassblogg med 

texter, något författarna menar att de gjorde med både klass, humor och variation. Resultatet 

visade att eleverna samtalade och diskuterade vad andra ville läsa. Texterna behövde anpassas 

efter en offentlig mottagare beskriver forskarna och eleverna ville fånga sina läsare. Vidare 

redogör de för i sitt resultat hur eleverna under detta skolår aktivt fick arbeta med en 

klassblogg och att de fick lära sig skrivandets betydelse i en vidare mening. Vidare beskrivs 

hur eleverna blev medvetna om att skriva för andra och hur man skapar en intressant text för 

en publik. De fick lära sig vad som fungerade att skriva och vad som inte fungerade att skriva 

med fokus på ett vårdat språk hur man uttrycker en åsikt.  

Featro och DiGregorio (2016) studie visar också hur skrivandet fick en annan betydelse för 

eleverna när det fanns en mottagare till deras texter. Deras studie lyfter andraspråkselevers 

språkutveckling när de fick lära genom ett socialt nätverk, där deras texter fungerade som en 

diaog och ett samspel med andra. Eleverna som deltog i studien gjorde en utvärdering om hur 

bloggarna kunde användas i undervisningen. Resultaten visade positiva tankar från elevernas 

sida och lärarna själva utvärderade och kom fram till att instruktioner kring användande och 

förväntningar skulle tydliggöras för att maximera deltagandet hos eleverna.  
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3.5 Motivation 

Darrington och Doussay (2015) lyfter fram tre huvudfaktorer i sin studie, genomförd i USA, 

som påverkade elevers motivation i undervisningen. I skolan måste eleverna ges utrymme att 

känna att de har möjlighet att påverka sin undervisning beskriver forskarna. Uppgifterna 

visades behöva ligga nära elevernas egen utveckling så att de kände att uppgifterna var 

genomförbara och att de kunde klara dem. Sista faktorn författarna lyfter är att 

undervisningen måste ge utrymme för variation i uttrycksformer. Undersökningen visade att 

elever som skrev texter där det skedde en kommunikation med andra kände en högre 

motivation då de både fick respons, kunde påverka upplägget på uppgiften samt fick skriva 

utifrån sin egen nivå.  

Studier genomförda i Kina av Jiang och Luk (2016) samt Ciampa (2014) visade att genom 

ökad motivation gick lärandet lättare och eleverna lärde sig mer. De har lokaliserat sju olika 

delar som påverkar oss till att känna ökad motivation: utmaning, nyfikenhet, kontroll, fantasi, 

konkurrens, samarbete och igenkännlighet. Att ta in dessa olika delar i undervisningen genom 

multimodala verktyg effektiviserade elevernas lärande och resultaten ökade. Elevernas möttes 

i Nair, Tay och Koh (2013) studie i deras egen intressevärld, med detta menas att elevernas 

intressen fick stå i fokus och spegla undervisningen, något som ökade lusten och möjligheten 

till lärande menar forskarna. När eleverna fick en mottagare till sina arbeten och fick respons 

likt en konversation, presterade eleverna sitt allra bästa. För att skapa en bra lärandesituation 

likt denna krävdes tydlighet med struktur, tekniskt kunnande samt en trygghet ifrån läraren i 

detta arbetssätt. Att ta in digitala redskap i undervisningen var dock inte bara att genomföra 

utan behövde vara välplanerat.  

För elever i läs- och skrivsvårigheter kan motivationen att skriva vara mycket låg. Då 

svårigheterna att skriva är stora behöver skolan finna vägar att motivera dessa elever så de kan 

komma vidare i sin skolgång betonar Darrington och Doussay (2015). Den traditionella 

undervisningen där eleverna skriver för hand med penna och papper ligger långt utanför den 

skrift eleverna möter på sin fritid. Skrivuppgifter i skolan behöver planeras väl så att 

uppgiften skapar möjlighet för eleverna att relatera till samt genomförs på redskap likt datorer 

och lärplattor som eleverna är vana vid hemifrån skriver de i en artikel från USA.  

Pavalache-Ilie och Gîrdia (2015) tittade i Rumänien på vikten av föräldrarnas engagemang i 

skolan och hur detta påverkade elevernas motivation i skolan. Resultatet visade att 

användandet av bloggar var en väg till delaktighet för hemmen i elevernas skolgång och hur 

det i sin tur påverkade elevernas motivation. Ciampa (2014) påvisade att samhället behöver 

acceptera den mobiliserade åldern som eleverna nu växter upp i. Författaren menar att skolan 

måste anpassas efter den värld eleverna kommer att möta efter sin skolgång. Genom att skolan 

i studien plockade in elevernas fritid i undervisningen upplevdes eleverna mer motiverade att 

vilja lära, något som arbetet med klassblogg bidrog till. 

Yang och Chang (2012) har genomfört en studie i Kina där de undersökt hur bloggar kunde 

användas som plattform där eleverna fick lära av varandra. Eleverna i studien använde två 

typer av bloggar där den ena var offentlig och den andra öppen enbart för skolans elever och 

personal. Resultatet visade att eleverna var lika motiverade av  att arbeta med båda bloggarna 

och själva uttryckte att det var kommentarer och samarbete med kamraterna som var det 

viktigaste.  
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3.6 Digital literacy 

Begreppet Literacy kan beskrivas som en social händelse kring en text. En social praktik där 

en text ingår i ett sammanhang och kan varvas med tankar (Ivanič, 2004). I dagens samhälle 

har literacypraktiker förändrats dramatiskt beskriver Andersson och Hashem (2016). Literacy 

har blivit  New Literacy och även Digital Literacy, detta på grund av att dagens teknik 

erbjuder fler möjligheter att både finna och skriva text. Men det är mer än att bara använda 

olika funktioner på datorn/surfplattan och mobilen. New Literacy erbjuder kreativa och aktiva 

möjligheter till socialinteraktion kring texter och textpdoduktion. Det har skett en stor 

förändring där samhället gått ifrån tryckta texter i bok och tidningsform till texter direkt på en 

digital skärm. Även den egenskrivna texten lämnar redskap som papper och penna för att 

produceras direkt på datorn/surfpplattan eller smarttelefonen. Digital literacy skapar mer 

möjlighet till delaktighet och aktivitet då läsaren inte bara läser texten utan interagerar med 

den. 

They are more participatory than conventional reading and writing activities because users do not just 

read content but also interact with it, actively creating their own content. (Andersson & Hashem, 2016, s 

86) 

Andersson och Hashem (2016) har i en studie genomförd i Sverige, tittat på hur användare 

blev mer än bara användare av texter i arbetet med bloggar, de blev även producenter. I 

skolan, visade resultatet, innebar det att undervisningen blev mer transparant då den 

producerade texten kunde enkelt kunde korrigeras. Bekker, Bakker, Douma, van der Poel, och 

Scheltenaar (2015) beskriver i sin studie från Holland hur skolan idag måste förbereda 

eleverna inför morgondagen och den utveckling de kommer att möta i samhället. Eleverna 

behöver rustas för att tänka kritiskt, hantera ett stort informationflöde, vara kreativa och vara 

tekniskt kunniga. Möjligheten till socialinteraktion över nätet har minskat socialsationen i 

samhället och framtidens vuxna behöver kunskap i vilken påverkan det kan ha för framtidens 

samhälle. Bekker et.al benämner olika förmågor som dagens elever måste lära sig för att följa 

med i utvecklingen.  Digital literacy är en av dessa förmågor och ett sätt att förstå och förhålla 

oss till den digitala textvärld som finns omkring.  Detta inkluderar undervisning i funktionen 

och förståelsen av sociala medier likt facebook, twitter, bloggar med flera och tekniken 

bakom.  

3.7 Utmaningar i arbetet med offentliga bloggar  

I arbetet med bloggande elever finns även en baksida, alla elever vill inte skriva på en 

offentlig blogg. Arbetet kan för elever med läs- och skrivproblematik, skapa ångest och oro 

då de känner att de inte klarar av att prestera det som läsare förväntar sig (Thomas, 2017). 

Elever i studien hade alla svårigheter att skriva och berättade själva för forskarna hur deras 

brist på självförtroende påverkade dem när de skulle prestera i samband med bloggarbetet. 

Eleverna beskrev att de inte vill visa sina texter för andra. Studien innefattade 15 elever som 

alla hade någon form av läs- och skrivproblematik. Samtliga elever var även 

andraspråkselever som hade annat modersmål än engelska. Eleverna fick sedan i uppdrag att 

publicera två skrivuppgifter var på en offentlig klassblogg och sedan kommentera varandras i 

syfte att stötta och hjälpa varandra. För samtliga fanns en stor nervositet att både publicera, 

att kommentera och att få kommentarer på den publicerade texten visar resultatet. Bloggar 

har enligt Thomas (2017) uppvisat sig ha en positiv effekt på elevers motivation och deras 
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möjligheter till socialinteraktion över nätet, men för alla elever är inte en offentlig blogg rätt 

väg att gå.  

Andelen andraspråkselever i skolan ökar, vilket innebär att skolan måste finna vägar för att 

stötta eleverna i sitt andraspråkslärande menar Thomas (2017). Eleverna i studien uttryckte 

efter arbetets slut hur de gått igenom sina formuleringar om och om igen innan de 

publicerade uppgiften eller kommentaren. Eleverna uttryckte även att de inte ville publicera 

texter som de kände sig osäkra på, då skrivprogrammet visat på flera fel i texten. Resultatet 

av studien delades in i olika delar där de duktigaste eleverna i gruppen visade på hög 

motivation när de publicerat en text de kände sig nöjda med. Resultatet visar också på en stor 

grupp med bristande självförtroende där eleverna uttryckte att det var mycket tufft att behöva 

publicera en text på ett språk de ännu inte behärskade i talad form. En elev uttryckte att 

självförtroendet gick i botten när hen inte kunde de engelska orden men ändå skulle 

producera en text på engelska som sedan skulle publiceras online. 

Även om bloggar kan vara ett bra redskap gäller det att arbetet är utformade på rätt sätt för att 

uppfylla det syfte som det skall fylla i undervisningen. Det är viktigt att blogg som redskap är 

anpassat så att arbetet blir meningsfullt belyser Denskus och Papan (2013) i den studie de 

genomfört i Storbrittanien. Mcgrail och Davis (2011) uttrycker vikten av att lära sig om vilka 

rättigheter samt skyldigheter man har som skribent på en offentlig sajt. I arbetet med 

bloggande elever följer även en rad etiska aspekter. Vid publicering visas elevers arbeten, 

namn och eventuellt bilder offentligt på Internet. Elever i grundskolan är inte myndiga vilket 

innebär att skolan har en skyldighet att informera och fråga om vårdnadshavarnas tillåtelse. I 

arbetet med eleverna undervisas även om upphovsrätt och äganderätt. Eleverna fick i deras 

studie, förutom i arbetet med sin egen blogg, kunskap om vilka regler som gällde på Internet.  

3.8 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Sammanfattningsvis visar forskningen att mottagare till elevers arbeten i skolan ökar 

elevernas motivation att skriva. Mottagare skapar även en känsla av meningsfullhet. Arbete 

med bloggar på både det internationella och nationella fältet visar samtliga på hur möjligheten 

att publicera egenskrivna texter ökar elevernas medvetenhet om det skrivna språket. Vidare 

visas ett ökat engagemang och delaktighet i elevernas skolgång av deras föräldrar, något som 

främst påverkade de yngre elevernas skolprestationer. Ovanstående studier visar på hur den 

tekniska utveckling som skett i skolan tagits tillvara och kombinerats med de sociala 

mediernas frammarsch, något som gett elever och lärare ett forum att själva disponera 

upplägg och innehåll på.  För elever med svårigheter i språket så som andraspråks elever eller 

elever med läs- och skrivproblematik visar forskningen att bloggar i undervisningen ger 

möjlighet att repetera, kommunicera och producera. Arbete med bloggar kan även för elever 

skapa ångest och oro inför att publicera något offentligt. Detta gällde främst elever med olika 

former av läs- och skrivproblematik då de kände att de skulle dela med sig av något de inte 

själva bemästrade till fullo.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Lärande sker enligt Vygotskij (2001) genom samspel och i gemenskap med andra. Synen på 

människan som en social varelse utgår ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och 

psykologen Lev Vygotskijs tankar kring detta. Studien tar sitt avstamp i denna tradition och 

nedan kommer det sociokulturella perspektivet att belysas med datorer och lärplattor som 

artefakter samt hur delaktighet spelar en viktig roll inom detta. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra som en social 

aktivitet. Vygotskij (2001), grundaren av detta perspektiv menar att kommunikationen är en 

viktig del i människans liv och det är genom kommunikationen som vi utvecklas. I samspelet 

med andra bildar det lilla barnet en uppfattning om världen runt omkring. Människan är en 

social varelse som kommunicerar med omvärlden och anpassar sitt språk och sina vägar till 

kommunikation efter de erfarenheter och tillgångar som finns i samhället runtomkring. Barn 

lär sig kommunicera och hantera omgivningen så som den är. Säljö (2015) tolkar Vygotskijs 

texter och vidareutvecklar dem. Han beskriver att dagens barn växer upp i ett digitalt samhälle 

där samtal kan äga rum i både den verkliga- och den virituella världen som finns tillgänglig. 

”Redan vid två års ålder har barnet tillägnat sig kommunikativa färdigheter som är unika för 

den språkliga gemenskap det lever i.” (Säljö, 2015, s 97) 

Vygotskij (1999) visar att människor utvecklas i olika takt utifrån sin individuella mognad och 

utveckling. De iakttar och försöker härma sin omgivning. Vygotskijs teori menar att lärande 

för med sig utveckling och belyser att det vi ena dagen får hjälp med klarar vi själva dagen 

efter. Läraren roll i skolan är att ta hand om och värna om barnens lärande. Genom att anpassa 

miljön och skapa ett gott klimat frodas barnen i sitt lärande. Lärandet börjar direkt barnet föds 

menar Vygotskij. Lärandet sker sedan allteftersom barnet samspelar med sin omgivning och 

den värld barnet lever i.  

4.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskij (1999) skriver om lärandet i den näramaste utvecklingszonen vilket menar att 

undervisningen måste ligga i linje med barnets individuella utveckling. Lärandet sker i 

samspelet med omgvingen tillsammans med andra men detta lärandet påverkas också av 

barnets ålder och mogna. 

Dysthe och Igland (2013) lyfter hur en bra undervisning ligger ett steg före utvecklingen för 

att fokus skall ligga på det kommande lärandet och inte det lärandet som just har skett. 

Vygotskij (1999) beskriver något som han kallar för Zone of proximal development, den 

proximala utvecklingzonen, som innebär att lärande byggs på i flera olika steg. När ett barn 

befäst en kunskap kan barnet tillsammans med en person som kommit längre i sin 

kunskaputveckling skaffa sig ytterligare kunskap. Den nya kunskapen finns inom lagom 

räckhåll så att det med stöd från en vuxen eller ett annat barn som kan mer, går den att nå. 

Detta stöd plockas sedan succesivt bort tills barnet så småningom förvärvat ytterligare ny 

kunskap. Säljö (2015) beskriver detta stöd som ett ramverk som benämns som scaffolding. 

Scaffolding fungerar likt en byggställning, anpassad efter barnets specifika behov av 
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stöttning, som stöttar upp och sedan succesivt plockas ner alleftersom att barnet klarar en sak 

på egen hand. Vygotskij (2001) skriver vidare om hur den proximala utvecklingszonen menas 

när lärandet  finns så att barnet med stöd av andra kan nå det. Säljö (2015) belyser vidare hur 

en lärare genom att veta var ett barn befinner sig i sin utveckling kan stötta på den nivån som 

för barnet vidare i sin kunskapsinhämtning.  Barnet behöver utmanas på rätt nivå för att 

maximera sitt lärande.  

4.3 Delaktighet 

Vygotskij (1999) belyser barnets eget intresse i sitt lärande. Barn har ett driv att vilja lära 

genom sina egna intressen. När det handlar om undervisning beskriver han hur barnets 

intresse även styr hur mycket han/hon lär sig. Enligt Vygotskij (2001) kommunicerar barnet 

med omgivningen och lär sig på detta sätt hur omginingen fungerar. Genom kommunikation 

skapas delaktighet. Säljö (2015) visar hur delaktighet verkar som en central del till lärande 

och är en av skolans främsta uppgifter att skapa. Vygotskij (1999) beskriver sin syn på lärande 

och hur barnet genom att delta i sociala praktiker med personer som kan mer än barnet själv 

utvecklas längre än vad de kunnat utan dem.  Läraren har här en central roll då denne har mer 

kunskap än eleven inom ett område och gör kunskapen tillgänglig genom att skapa 

möjligheter för eleverna att delta i en socialpraktik.  

Delaktighet enligt Thomas (2007), är när en person deltar i en aktivitet eller att eleven aktivt 

är med och fattar beslut kring något som rör han/hon själv. Vidare lyfter Thomas hur det finns 

olika grader av deltagande och att deltagande är en process. Ahlberg (2001) skriver att skolan 

för att skapa delaktighet för alla i ett klassrum, behöver förändra undervisningen och även ge 

specialpedagogisk handledning till hela arbetslag. Vidare belyser Ahlberg vikten av 

kommunikation för att utveckla ett eget tänkande som i sin tur leder till ett aktivt deltagande 

både i undervisningen och i den sociala gemenskapen som finns i skolan. När en människa 

deltar i en social praktik blir hon en del av en gemenskap och på så vis blir en fullgod 

deltagare i praktiken. Författaren visar på de elever som i skolan, inte når kunskapskraven 

utan får individuellt stöd utanför den gemensamma undervisningen. Eleverna går då iväg för 

att träna mer på det som han/hon ännu inte befäst genom den ordinarie undervisningen till 

exempelvis en speciallärare. Detta kan många gånger skapa en känsla av utanförskap, något 

som förhindrar delaktighet i undervisningen. Elever får lämna klassrummet och gå miste om 

tid och delaktighet i den ordinarie gruppen. ”Genom delaktighet och inflytande involveras 

eleven i undervisningen och motivation, ansvarstagande och lärande växer.” (Alerby & 

Bergmark, 2015, s 7). Med detta menar författarna att delaktighet är en viktig del av lärandet 

och utvecklingen till att bli en självständig människa. 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) skriver om hur sociala medier skapar möjligheter till 

samarbete och dialog med andra elever i andra klassrum i andra städer. Denna möjlighet ökar 

allteftersom skolor gör så kallade 1:1 satsning vilket innebär att alla elever har en egen dator. 

Författarna betonar att lärarens roll i skolan blir än mer betydelsebärande då eleverna inte 

längre söker kunskap i böcker utan har hela världen i sin hand. Lärarens uppdrag blir allt mer 

komplex genom att han/hon måste lära eleverna att hantera detta stora kunskapsflöde som 

finns en knapptryckning bort. Vad är då egentligen kunskap? 
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Genom att se de nya mediernas möjligheter kan läraren motivera och problematisera samt utmana 

eleverna i att kritiskt reflektera och sätta saker i ett större sammanhang. (Lantz-Andersson & Säljö, s. 14, 

2014) 

Ahlberg (2016a) lyfter en studie där fokus låg på lärande och delaktighet i kontextuellt 

situationsbundna situatoner. Studien visade hur olika nivåer av kommunikation och samspel 

fick konsekvenser för delaktighet hos eleverna som i sin tur ledde till både inkludering och 

exkludering. Dessutom visade deltagande i sociala praktiker hur de skapar gemenskap och en 

känsla av tillhörighet till både gruppen och mottagaren som finns vid en annan skärm.  

4.4 Artefakter 

Vygotskij (1999) lyfter arbetsverktyg som en del i lärandet. Dessa arbetsverktyg kallas även 

för artefakter som Lanz-Andersson och Säljö (2014) beskriver som fysiska redskap i vår 

vardag. Inom de digitala redskapen/verktygen som finns idag räknas datorer, suftplattor, 

kalkylatorer, och smarttelefoner  till digitala artefakter (Lantz-Andersson & Säljö, 2014). 

Författarna påpekar att dessa hela tiden blir mer kraftfulla och mer portabla tack vara sin 

storlek. Detta medför att Internet alltid finns några knapptryckningar bort.  Eleverna i skolan 

är vana vid att alltid kunna söka svar på en fråga tack vare dessa mobila enheter och skolan 

står inför utmaningen att integrera mobila artefakter i den dagliga undervisningen. Säljö 

(2015) skriver att ”ur ett sociokulturellt perspektiv, är människan är en hybridvarelse – hon 

lär, tänker, arbetar, leker och lever med stöd i artefakter.” (Säljö, 2015, s. 93). Artefakter som 

digitala redskap kan, menar Säljö (2015), i dagens digitala samhälle stimulera till ett gott 

lärande. Artefakter så som datorer och andra tekniska hjälpmedel är idag en allt större del i 

vardagen både på arbetet och i skolan. För att lösa uppgifter blir samspelet med teknik en allt 

mer viktig del både som hjälpmedel och som ett arbetsredskap.  
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5 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs den kvalitativa metod som valts samt genomförandet av studien. 

Kapitlet är indelat i olika underrubriker för att tydligt redogöra för undersökningens olika 

steg. 

5.1 Kvalitativ metod  

Kvalitativa studier kan läggas upp på flera olika sätt menar Ahrne och Svensson (2015). I en 

kvalitativ studie kan både intervjuer, observationer eller olika former av dokument användas 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Författarna beskriver hur kvalitativa 

metoder är vanliga inom samhällsvetenskapliga studier då de studerar samhällets olika delar 

som exempelvis normer, språk och samhällsklasser. För att kunna besvara frågor inom 

samhällsvetenskapen måste forskaren gå till människan som formar samhället och genom att 

prata med människorna, titta på eller använda skriftliga dokument. De kvalitativa metoderna 

berör i synnerhet samtal i form av intervjuer eller observationer där den mänskliga 

interaktionen studeras. Dokument som inte i första hand går att analysera kvantitativt kan 

också studeras. Denna studiens syfte och frågeställningar har undersökts genom 

telefonintervjuer med lärare som arbetar aktivt med klassbloggar i sin undervisning. 

Intervjuerna som genomfördes var av halvstrukturerad karaktär med stöd av en intervjuguide, 

se bilaga 2. Valet av intervju gjorde att informanterna kunde tala fritt och följdfrågor kunde 

ställas. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter vikten av att samtala med människor för att få reda 

på deras egna upplevelser. Telefonintervjuer blir allt vanligare, då informanter som bär på den 

information som eftersöks inte alltid finns geografiskt nära. Författarna förklarar hur en 

forskningsintervju är en halvstrukturerad intervju som i praktiken är en form av samtal där 

forskaren utgår ifrån frågor som berör området. Eriksson-Zetterquist och  Ahrne och Svensson 

(2015) beskriver hur en halvstrukturerad intervju även ger möjlighet att få en bredare bild av 

fenomenet som undersökes då frågorna inte behöver ställas i en specifik följd utan 

informanten kan tala fritt. Skickas dessutom frågorna ut i förväg får informanten en möjlighet 

att berätta i den ordning som passar honom/henne bäst. Detta ger möjlighet att få en 

helhetsbild med hela händelseförlopp som kan skapa en större förståelse av fenomenet än om 

frågorna är fasta och ställs i en rak följd. Intervjuerna spelades in via en smarttelefon och 

transkriberades efter att intervjun avslutats. Parallellt med intervjun fördes anteckningar för 

att lättare kunna gå tillbaka och ställa följdfrågor samt som säkerhet. För att säkerhetsställa 

intervjun, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), att det är klokt att föra vissa 

stödanteckningar ifall tekniska problem skulle uppstå.  

Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att spela in intervjuer då detta gör att man som 

forskare kan fokusera på det deltagaren säger. Även transkription är en viktig del av arbetet 

för att sedan kunna analysera det som sagts. Det är viktigt att intervjufrågorna är väl 

genomtänkta och att den som intervjuar har god kunskap om området innan själva 

intervjutillfället.  

5.2 Urval 

Till denna studie söktes pedagoger i åk 1-6 som aktivt arbetar med bloggar i sin undervisning. 

Urvalsgruppen är specifik då samtliga informanter har ett brinnande intresse för bloggar. 



 

18 

 

Anledningen till detta är att studien söker svar på hur ett arbete med bloggar kan gå till och 

hur pedagoger kan skapa delaktighet för elever i språk-, läs- och skrivproblematik när de 

aktivt arbetar med bloggar i sin undervisning. Sökandet efter kunniga pedagoger inom 

bloggvärlden innebar att studien inte kunde fokuseras på ett geografiskt närliggande område. 

För att hitta aktiva bloggar valdes informanterna ut via webbstjärnans hemsida och en flik 

som heter goda exempel. Där fanns en lista med bloggar som var aktiva, det vill säga används 

regelbundet. Fokus var på bloggar där eleverna själva skriver eller publicerar och där det varje 

vecka läggs upp minst 2 inlägg. Informationsbrev skickades sedan till sidornas 

administratörer. Ifrån de som svarade valdes 6 pedagoger som sedan intervjuades via telefon. I 

samband med en intervju tillkom ännu ett namn som informanten rekommenderade. Totalt 

intervjuades 7 pedagoger. 

5.3 Studiens genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en så kallad pilotintervju för att testa frågorna i 

intervjuguiden och prova tekniken. Pilotintervjun genomfördes med hjälp av en kollega, vilket 

gjorde att det fanns möjlighet att göra små justeringar i frågornas utförande. Innan själva 

intervjuerna ägde rum informerades informanterna om studies syfte samt upplägg genom ett 

informationsbrev. När de svarat ja, skickades frågorna ut till informanterna och en enskild tid 

bokades då intervjuerna skulle ske.  

Intervjuerna genomfördes sedan via telefon efter en överenskommen tid med informanterna så 

att alla kunde tala i lugn och ro. Lantz (2013) beskriver svårigheten i en telefonintervju då 

intervjuaren inte kan garantera att informanten har en lugn miljö han/hon talar i. Författaren 

beskriver den personliga interaktionen som sker mellan intervjuare och informant och hur den 

påverkar intervjuns utformning. Innan samtalet skickades ett sms för att dubbelkolla att det 

gick bra att ringa upp för intervju.  Intervjufrågorna skickades ut 1-2 veckor innan själva 

intervjun. Samtalen spelades sedan in via en app. Ahrne och Svensson (2015) lyfter vikten av 

enkel teknik så att fokus kan ligga på själva intervjun och att testa tekniken innan intervjun 

genomförs. Intervjuerna utgick ifrån intervjuguiden, se Bilaga 2. Samtalet började med 

genomgång av studiens syfte, upplägg, att den spelads in. Intervjun fortsatte sedan med några 

inledande frågor där informanterna fick berätta om vilka de var, sin arbetsplats och hur länge 

de arbetat som lärare. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att samtalet bör inledas med 

vänliga frågor samt att den som intervjuar är nyfiken på informantens tankar och erfarenheter. 

Innan informanterna ringdes upp hade deras bloggar studerats och en sammanfattning skrivits 

ner i punktform med beskrivning av bloggens utformning och upplägg. Intervjun utgick ifrån 

delarna i intervjuguiden som informanterna fått läsa igenom i förväg. Stödfrågorna under 

själva områdena var till hjälp för att skapa ett flyt i samtalet samt som stöd för informanterna 

innan intervjun ägde rum. Varje intervju tog mellan 40-55 minuter att genomföra och samtliga 

informanter uppmuntrade till återkoppling vid fler frågor och funderingar.  

Intervjuerna transkriberades och informanternas egna namn ersattes med fiktiva namn för att 

säkra upp deras anonymitet.  

5.4 Analysmetod 

Alla intervjuer har lyssnats igenom och transkriberats för att därefter användas i 

resultatredovisningen och analysen. Vid transkriberingen valdes att göra små justeringar i 
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språket för att lättare kunna läsa av vad som sagts. Inga ändringar i innehåll gjordes utan 

ändringarna avsåg justeringar i språket för att den sedan lästa texten inte skulle missförstås 

enligt råden som Ahrne och Svensson (2015) ger. I transkriptionerna markerades sedan 

likheter respektive skillnader i arbetsätt med bloggar i underviningen med hjälp av en 

märkpenna, detta för att lättare kunna dela in resultatdelen i olika kategorier. Kvale och 

Brickmann (2009) påpekar vikten av att lyssna igenom och läsa igenom transkriberingen för 

att skapa sig ett första intryck av materialet. Vid en andra läsning kan markeringar göras för 

att urskilja olika mönster, något som i denna studie genomfördes genom att använda olika 

färger för att förtydliga likheter och skillnader i informanternas svar. Då den teoretiska 

ansatsen i denna studie är ett sociokulturellt perspektiv på lärande betraktades även den 

insamlade datan utifrån detta perspektiv.   

5.5 Studiens giltighet och tillförlitlighet  

Studien är genomförd med intervjuer där informanterna fått besvara frågorna i intervjuguiden, 

de bilaga 2. Analysen av svaren har sedan gjorts på ett sanningsenligt sätt där informanternas 

svar noggrant gåtts igenom. Enligt Kvale och Brickmann (2009) uppfyller en studie kraven 

för giltighet då den mäter det som den är avsedd att mäta. Denna studies syfte är att beskriva 

och analysera hur några lärare beskriver att de skapar delaktighet i arbetet med klassbloggar 

för elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. Syftet är också att se vilka utmaningar och 

möjligheter som finns i detta arbetssätt. För att mäta detta har pedagoger med god erfarenhet i 

bloggarbetet intervjuats. Giltigheten skall sedan spegla hela studiens genomförande i både 

forskningsfrågorna och sedan vidare i analys av resultatet. Studien skall även speglas av en 

valt teori som sedan resultatet tolkas utifrån. Denna studie utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att studien för att vara trovärdig 

och tillförlitlig, kräver att studien är noggrant och systematiskt genomförd. De visar vidare om 

forskningens transperens som gör den möjlig att diskutera och kritisera. För att detta skall 

vara möjligt är det viktigt att forskningsprocessen är tydligt nedskriven och redovisad. Trots 

ett tydligt nedskrivet tillvägagångssätt kan en upprepning av studien av andra forskare ändå ge 

ett annat resultat. De menar att kvalitativa studier ej är generaliserbara. Denna studies syfte är 

dock inte att vara generaliserbar då den söker svar på en grupp pedagogers beskrivning av sitt 

eget arbetssätt.  

Ahrne och Svensson (2015) belyser att forskaren vid intervjun spelar en stor roll i 

forskningsprocessen då denne bär med sig sina värderingar, sin förförståelse och sina 

fokusområden. Även vid intervjun kan vissa områden eller begrepp få stå tillbaka för områden 

och begrepp som forskaren känner sig mer bekant med. Samtliga delar kan påverka studiens 

tillförlitlighet. Kvale och Brickmann (2009) menar att en studies tillförlitlighet handlar om att 

en studies resultat kan reproduceras, dvs. om andra forskare kan komma fram till samma 

resultat vid användandet av samma tillvägagångssätt. I användandet av intervjuer handlar det 

även om utifall en informant skulle ändra sina svar under intervjun eller ge andra svar till en 

annan intervjuare. I denna studie har informanterna fått berätta om sitt arbete i sin egen takt 

och ordning har de inte behövt känna sig styrda av att besvara frågor i en viss ordning. 

Intervjuerna i denna studie genomfördes över telefon. Detta kan ha påverkat resultatet då 

mötet med informanterna inte var personligen och de kan ha fått till följd att informanterna 

inte berättade lika ingående om sitt arbetssätt. Under intervjun fanns informanternas 

respektive bloggar tillgängliga för att informanterna skulle känna att det fanns genuint intresse 
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i deras arbete samt för att vi skulle ha en gemensam plattform att mötas på. Informanterna 

tillhör en specifik grupp av pedagoger som alla har kunskap om bloggar i undervisningen. Då 

deras uppfattning av bloggar i undervisningen är enbart positiv har detta påverkat resultatet i 

studien. En studie genomförd med pedagoger som haft både positiva och negativa bilder av 

bloggar i undervisningen hade kunnat få ett annat resultat. 

Intervjuerna flöt på bra och informanterna talade fritt. Valet av informanter med aktiva 

bloggar visade sig vara rätt beslut då alla informanter brann för sina bloggar och upplevdes 

ivriga att berätta, trots att intervjuerna genomfördes via telefon. Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar hur det under första delen av intervjun är viktigt att skapa god kontakt med 

informanten för att denne sedan skall tala fritt utifrån de frågor som intervjun skall beröra.  

En vecka innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev ut där de 

forskningsetiska principerna klargjordes, mina intervjufrågor samt syftet med studien. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att när intervjufrågor skickas ut i förväg ges 

informanten möjlighet att i sin egen ordning berätta fritt om fenomenet vilket ger mig som 

genomför studien en bredare bild av området. Detta visade sig i denna studie stämma bra då 

jag som intervjuare själv behövde ställa få frågor eftersom informanterna talade fritt utifrån att 

de förberett sig för vad de ville berätta. När intervjun började gå mot sitt slut kollades av att 

alla frågor besvarats oberoende av vilken ordning informanten talat. Vid själva 

intervjutillfället kollades det av med informanterna om de förtått de etiska principerna och att 

intervjun skulle spelas in och transkribieras.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vikten av följdfrågor i en intervju och hur en erfaren 

intervjuare utvecklar förmåga att ställa rätt följdfrågor efter tid. Detta kan innebära att jag som 

oerfaren intervjuare har vissa brister i min intervjuteknik, vilket kan ha påverkat resultatet i 

min studie. Då flera av mina informanter talade fritt och ivrigt om deras arbete med 

klassbloggar är ändå min uppfattning att detta inte påverkade resultatet i denna studie. Innan 

mina intervjuer genomfördes gjordes en pilotintervju för att testa frågorna. Genom denna 

intervju skapades en bild av intervjuns upplägg, tid samt träna på eventuella följdfrågor.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar att studier inte kan genomföras hur som helst i samhället utan 

måste ta hänsyn till deltagarna i studien samt de som i omgivningen kan komma att påverkas 

av studiens resultat. Forskning har en viktig roll i samhället och har höga förväntningar på sig. 

Detta ställer krav på att forskning som bedrivs följer samma etiska förhållningssätt. Denna 

studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiskaprinciper när det gäller forskning. 

Samtliga informanter i studien har informerats om dessa principer och själva fått godkänna att 

de deltar frivilligt i denna studie.  

I Vetenskapsrådet (2017) lyfts dessa principer och den första av dem innebär att deltagare i en 

studie har rätt att få full information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Denna princip 

kallas för informationskravet och har i studien tillgodosetts genom att samtliga informanter 

fått information om studiens genomförande, syfte samt tillvägagångssätt genom ett 

missivbrev, se bilaga 1, i god tid innan själva intervjun.  
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Nästa princip kallas för samtyckeskravet och har uppfyllts genom att deltagarna lämnat sitt 

eget samtycke, efter att de tagit del av informationen, att de ville delta i studien. I denna studie 

har detta tillgodosetts genom att informanterna fått skicka ett godkännande via e-mail som 

sedan sparats och upprepats muntligt för informanterna vid intervjutillfället. Detta för att 

informanternas samtycke skulle vara helt aktuellt. 

Konfidentialitetskravet är den näst sista principen från vetenskapsrådet och handlar om att 

deltagaren förblir anonyma samt att inget material som publiceras kan härleda till dem. I 

denna studie har konfidentialitetskravet uppfylls genom att informanterna vid intervjutillfället 

blivit informerade muntligt om denna princip. De blev vid intervjuerna informerade en än 

gång om att de studien igenom skulle förbli anonyma och att deras namn i studien skulle vara 

fiktiva. 

Slutligen trycker Vetenskapsrådet på nyttjandekravet som handlar vikten av att allt insamlat 

material endast kommer att användas till att fylla forskningens syfte och därefter förstöras. I 

denna studie har det inspelade materialet förvarats på en USB-sticka som endast har använts 

under studiens genomförande och sedan försörts efter att studien var klar. Samtliga 

informanter i studien har blivit informerade om ovanstående principer i ett informationsbrev 

innan studiens genomförande, se bilaga 1. I uppsatsens resultatredovisning, analys och 

diskussion används figurerade namn för att ingen information skall kunna leda tillbaka till 

informanterna.  
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6 Resultat 

Studiens syfte var att undersöka hur man i ett arbete med en klassblogg kan skapa delaktighet 

för elever med språk-, läs- och skrivproblematik samt hur ett arbete med en klassblogg kan se 

ut och fungera. Undersökningen är genomförd med sju pedagoger som samtliga arbetar med 

klassbloggar i undervisningen. I följande kapitel presenteras informanterna och därefter följer 

en redovisning av informanternas svar fördelat på olika teman som framkommit i arbetet med 

bloggar.  

6.1 Presentation av informanterna 

Respondenterna kommer från olika delar av Sverige och arbetar alla aktivt med klassbloggar i 

sin undervisning. Gemensamt för samtliga är att de startat upp sina bloggar via en tävling som 

heter Webbstjärnan. Namnet på informanterna är fiktiva och formade så att ingen information 

skall kunna leda tillbaka till ursprungskällan. 

Jonathan har arbetat med bloggar i sin undervisning i omkring 6 år och arbetar nu på 

språkintro där han möter nyanlända elever som skall slussas in i den svenska skolan. Han 

arbetar idag med en blogg som han anpassat efter elevernas språkliga förmåga.  

Linnea har arbetat med klassbloggar i 4 års tid och arbetar idag med elever i behov av särskilt 

stöd. Då hennes elever har problematik med både språket samt läs- och skrivförmåga har hon 

anpassat sin blogg efter elevernas olika förutsättningar och behov.  

Lena arbetar i grundskolans år 3 och startade upp arbetet med sin klassblogg när eleverna 

började skolan för 2,5 år sedan. Bloggen fungerade från början som en informationskanal med 

hemmet men har utvecklats mer och mer för varje termin.  

Anna arbetar på en så kallad ”bloggande skola” i årskurs 1-3 där hon aktivt använder sig av 2 

olika bloggar i sin undervisning, en i årskurs 1 som varit aktiv sedan eleverna började 

förskoleklass och en engelskablogg som hon använder i årskurs 1 och 3. Totalt har hon arbetat 

med bloggar i undervisningen i 7 års tid. 

Kristin arbetar i årskurs 3 och har arbetat med klassbloggar i flera olika årskurser. Hon har 

idag en blogg som fungerar som ett informationsflöde mellan hemmet och skolan samt en 

samarbetesblogg där hennes elever tillsammans med elever från 4 andra skolor har ett 

interaktivt bibliotek. Hon har arbetat med klassbloggar i omkring 5,5 års tid. 

Vickan har flera olika bloggar då hon undervisar i olika klasser. Hon har även hand om 

elevrådets blogg på skolan som är en F-6 skola. Hon har även ansvaret över skolans blogg 

samt fungerar som IT-pedagog. Hon har arbetat med bloggar i ca 9 års tid. 

Kristian arbetar i årskurs 5 och har använt blogg som lärverktyg i 4 års tid. Han undervisar i 

matematik och använder bloggen tillsammans med några kollegor som även har 

svenska/no/so. Tillsammans använder de bloggen i projektarbeten med eleverna.  
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6.2 Klassbloggar 

Arbetet med klassbloggar har under intervjuerna visat på stor variation. En gemensam näm-

nare hos informanterna i denna studie visade sig vara att: Det är på riktigt.  

 
Allra största fördelen är att det publiceras. Alla kan se. Vem som helst kan gå in och titta på den. Det in-

spirerar många, vem som helst kan gå in och läsa den. Det blir verkligen på riktigt! (Kristian) 

 

Sen märker jag ju att en del som har lite klurigt att skriva blir mer sporrade att skriva. Det känns på riktigt 

för en del också. Men era föräldrar kan ju läsa det här och ni kan visa era föräldrar (Lena citerar sig 

själv) och det blir ett syfte med skrivandet. (Lena) 

 

Vikten av ett meningsfullt lärande där det finns en mottagare genomsyrade mina 7 intervjuer. 

Informanterna påtryckte samtliga om hur bloggen blivit en del av deras undervisning och att 

de fått allt fler följare på bloggarna. Föräldrarna är regelbundet inne på bloggarna men även 

eleverna själva tycker om att titta på sina kamraters inlägg och kommentera dessa. Kommen-

tarerna ger eleverna en bekräftelse på att någon läser de som publiceras på bloggen. Att skapa 

ett lärande som gav elevernas arbeten en publik, likaså en möjlighet till inspiration för andra 

elever både i klasserna men även på skolorna. Anna uttrycker:  

  
Ja, det stora syftet som jag känner är att göra lärandet meningsfullt för eleverna. Det som de gör i skolan, 

eleverna vet att det visas upp. Att någon kommer att ta del av det. Det blir inte liggande i en pärm eller en 

bänk. Det finns en mottagare och någon som kommer att läsa och se det. Är det inte deras familj är det 

andra i klassen eller andra på skolan. (Anna) 

 

Linnea berättar hur hennes blogg även gett eleverna möjlighet till färdighetsträning och för-

djupning. På bloggen lägger hon själv upp arbetsmaterial varvat med att eleverna lägger upp 

sina arbeten samt skapar blogginlägg. Hon beskriver hur det material de lägger upp på blog-

gen i form av filmer och bilder tittas på, även hemifrån. Detta ger hennes specifika elevgrupp 

möjlighet till både repetition av områden samt förberedelser till kommande lektioner. Elever-

nas föräldrar får även en kanal där de ser vad eleverna gjort och öppnar upp deras möjligheter 

till att kommunicera med eleverna om deras skoldagar.  
 

Jonathan belyser hur det i läroplanen står att det tydligt skall finnas en mottagare till elevernas 

arbete och att deras blogg blir en naturlig del mot det målet. Han berättar om hur lektionernas 

utförande förändras när man arbetar fram material som sedan skall visas offentligt. Jonathan 

lägger ner mycket tid när han planerar sina lektioner som alla har ett tydligt syfte för eleverna. 

Han påpekar att även hans planeringar blir offentliga när eleverna publicerar olika uppgifter 

på bloggen. Han har alltid ett fönster öppen in i sin undervisningssal, ett digitalt fönster.  Ele-

verna får dela med sig och visa upp sina arbeten som skrivna texter, filmer, intervjuer bilder 

med mera via bloggen. Detta material kan sedan användas av andra och skapa en lång kedja 

av nytt lärande.  
 

Vickan berättar att hennes bloggar genom året skapat engagemang hos eleverna. Hennes ele-

ver vill arbeta med bloggen och dela med sig av sin kunskap till andra. Hon har haft elever 

som tidigare inte varit engagerade i skolan tänkt annorlunda när det handlat om bloggen. 

Vickan visar tydligt att eleverna är de som styr mycket av vad som hamnar på bloggen. När 

man släpper in eleverna i arbetet och låter dem bli delaktiga skapar detta engagemang. Hon 

säger:  
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Att se elevernas engagemang. Jag hade ingen som inte var engagerad men jag hade elever som var mindre 

engagerade och sjukt engagerade. Sen hade jag en kille som absolut inte gillade skolan men varje kväll så 

satt han säkert en eller två timmar på bloggen och scrollade igenom bloggen och kommenterade och 

scrollade. Det är på riktigt! (Vickan) 

 

Kommentarer på elevernas blogginlägg verkar flöda hos mina informanter och vara en viktig 

del i arbetet med bloggar i undervisningen. De beskriver hur kommentarer både från familj 

och andra elever strömmar in och hur de i sina klasser skapat en rutin där de varje vecka kol-

lar av veckans kommentarer och besvarar dessa. Vem som helst kan gå in på bloggen och 

kommentera berättar de men inga kommentarer syns på bloggen förrän de godkänts av läraren 

och eleverna.  

 
Från början var det att man vill ha riktiga mottagare. Att mina elever får några som vet, att det är riktat till 

någon. Nu är det mest till föräldrar men förut skrev dom även kommentarer. Eleverna tycker det är roligt 

med kommentarer. Jag har bara fått positiva reaktioner från föräldrarna. Bra info på ett ställe, kul att läsa 

vad ni gör. (Kristin) 

6.3 Egna idéer 

Jonathan arbetar på språkintro där han möter andraspråks elever med olika erfarenheter av 

skolan. Eleverna han möter är vana vid att göra det läraren säger och är inte vana vid att de får 

vara med och bestämma. Jonathan beskriver hur de på språkintro försöker uppmuntra eleverna 

till att komma med egna förslag om hur de skall arbeta med vissa områden i skolan. Bloggen 

ger dem möjlighet att både skriva, ta bilder och publicera filmer. Jonathan säger att:  

 
Eleverna är väldigt modiga. De som har gått i skolan men deras tidigare skola är inte så kreativ. Man gör 

det som läraren säger. De måste få känna att de har egna idéer. (Jonathan) 

 

För närmare 10 år sedan gick Vickan på en kurs i hur man kunde använda bloggar i sin 

undervisning. Kursen fångade hennes intresse och hon bestämde sig för att prova. Tanken var 

att börja arbetet med blogg i liten skala och sedan låta det växa. Hon hade tidigare inte arbetat 

med bloggar och ville se vart det kunde leda. Från början hade de i klassen något de kallade 

för bloggfredag där de varje fredag hade en fast timma för bloggen. Att hålla det i liten skala 

gick bara ett kort tag eftersom att eleverna kom dag efter dag med nya idéer om vad de ville 

göra på bloggen härnäst. I början publicerades elevernas texter via PDF på bloggen och 

Vickan sa tydligt hur hon såg en skillnad i elevernas arbeten när de visste att det skulle läggas 

upp på bloggen. Vickan beskriver:  

 
Då upptäckte vi ganska snabbt att de eleverna som fick publicera sina texter som PDF fick en helt annan 

inställning och det var en sådan genomslagskraft så det var verkligen som att vända på en hand. Vi tänker 

ofta på hur vi från vecka ett till vecka två såg hur engagemanget ändrades och eleverna började komma 

med egna idéer. (Vickan) 

 

Även Linnea berättar hur deras blogg utgår ifrån elevernas tankar och framförallt intressen. 

Hon menar att då elevernas problematik även handlar om språket är det egna intresset 

avgörande för att få dem motiverade. Eftersom att hennes elevgrupp har både språk-, läs- och 

skrivproblematik behöver hon hitta alternativa vägar till lärande. I arbetet med bloggen 

använder hon sig mycket av tekniken greenscreen som gör att eleverna kan skapa 

verklighetstrogna filmer de sedan kan se på om och om igen för att repetera arbetsområdet 

både hemma och i skolan.  
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Vi använder greenscreen appen mycket för vi jobbar ju med greenscreen. och gör filmer och så, vi har 

gjort virituella studiebesök till och med. (Linnea) 

6.4 Aktiva deltagare 

Lena arbetar idag i årskurs 3 och använder bloggen som ett forum där eleverna skriver om 

skoldagarna samt publicerar arbeten de gjort i skolan. När hon började blogga gick eleverna i 

årskurs 1 och kunde inte skriva själva. Hon berättade i intervjun hur hon steg för steg 

introducerade bloggen för eleverna och hur deras arbete tog sig form. 

 
I början fick barnen tala om för mig vad jag skulle skriva så det var deras ord. Då var de passiva deltagare 

och nu är de aktiva deltagare. Nu skall de vara reportrar som är en ny grej för oss. Så efter att de varit 

klassreporter ska de tänka efter hur det var. De får berätta om vad de tyckte och lägga till en bild så kan 

alla föräldrar läsa om vad de gjort. Då blir de aktiva deltagare i bloggandet där de själva är mer 

engagerade och delaktiga. (Lena) 

 

I början bloggarbetet var eleverna delaktiga verbalt i vad som publicerades på bloggen. 

Eftersom att de själva inte kunde skriva fick de förmedla sina tankar via sin lärare. Även 

Kristin beskrev sin arbetsgång med bloggen på ett liknande sätt där hon som lärare skrev det 

som eleverna förmedlade till henne. Hon använder sig idag även av en youtubekanal som är 

kopplad till bloggen där eleverna får redovisa och filma sina redovisningar. Dessa läggs sedan 

upp på Youtube och länkas in på bloggen. Vickan använde sig av bilder i början där hon lät 

bilderna berätta vad eleverna gjort under en skoldag. Hon anser att bloggen ger uttryck för 

flera olika arbetssätt och vill därför variera hur bloggen används. Informanterna visar på flera 

olika vägar att göra eleverna aktiva i arbetet med klassbloggar. Vilka metoder som används 

beror på vart eleverna är i sin egen lärandeprocess. Vissa elever beskriver Vickan, tar en bild 

och skriver namnen under medan andra tar en bild och återberättar i meningar vad som händer 

på bilden. Lena och Linnea beskriver både liknande arbetssätt där det är elevernas mognad 

och kunskap som styr deras uttryckssätt.  

6.5 Att skapa delaktighet för elever med språk-, läs- och 

skrivproblematik 

Samtliga informanter har i sina elevgrupper elever med olika former av problematik i språk- 

läs- eller skriv. Linneas klass är en mindre grupp med elever som har svårigheter med både 

språket, läsförmåga och skrivförmåga. Hon beskriver att de elever som kan skriva får lov att 

göra det medan de andra eleverna istället får fotografera och filma till de texter som skall 

publiceras på bloggen den dagen. Lena beskriver att hon själv stöttar elever som behöver det 

genom att ge dem korta instruktioner som hon sedan följer upp.  Hon betonar att texten måste 

vara elevnära. 

Då får man ju hjälpa dom. Det gör jag ju alltid, ger dom tips om att Du kan skriva om det här. Vad gjorde 

du då? Det är lättare om en elev får en konkret specifik sak. om de skall skriva om vad de gjort under en 

vecka blir det för stort. (Lena) 

Anna berättar hur hon skapar delaktighet för elever i läs- och skrivproblematik på samma sätt 

som hon anpassar uppgifter utifrån elevernas åldrar.  
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Man får man ju hjälpa dom när det är något dom inte kan. Det gör jag ju alltid, ger dom tips om att Du 

kan skriva om det här.  Vad gjorde du då? Det är lättare om en elev får en konkret specifik sak. Om de 

skall skriva om vad de gjort under en vecka blir det för stort. (Anna) 

Jonathan möter i sitt dagliga arbete elever med olika kunskap i det svenska språket. 

Bloggandet har för honom en viktig funktion, då det skapar ett forum som eleverna delar 

tillammans. Delaktighet beskriver Jonathan är när man känner gemenskap och trygghet 

tillsammans i gruppen. För honom är det viktigt att eleverna har en gemenskap, ett mål som 

de arbetar mot. I hans grupp är det, det svenska språket. Eleverna behöver olika mycket stöd i 

sitt skrivande och till detta använder de en rad olika hjälpmedel. De använder bland annat en 

dikteringsfunktion där eleverna till en början talar in sin text i sin lärplatta. Nästa steg är att de 

använder sig av en talsyntes där datorn/lärplattan läser upp de skrivna orden/meningarna för 

att eleverna skall höra hur den skrivna texten låter. Jonathan betonar vikten av att variera 

undervisningen för att eleverna skall få samma möjligheter att lära sig svenska. När det 

kommer till bloggen jobbar de med både texter, filmer och bilder. Detta gör att eleverna 

genom bloggen får träna på svenska genom både tal och skrift. Alla elever kan då vara 

delaktiga utifrån sina starka sidor. Blogginlägg publiceras på svenska och kan sedan 

översättas genom ett tillägg på bloggen, till det språk man önskar. Detta ökar möjligheten för 

elevernas hem att vara en del i den undervisning eleverna får i skolan. De tre nivåerna som 

Jonathan berättar om, gör att eleverna kan utföra skoluppgifter utifrån sina egna 

förutsättningar. Alla nivåer publiceras på bloggen och eleverna själva kan se andra elevers 

arbeten som de kan använda som en modell när de skriver själva.  

 
Om någon elev i grupp 1 skriver en kortare text kan vi använda det arbetet för att introducera för grupp 2. 

De kan kolla på varandra och känna att det är nåbart. Inga perfekta exempel men exempel som de kan nå. 

(Jonathan) 

 

Linneas elevgrupp arbetar mycket med fotografier och filmer. Flera av eleverna är precis i 

början av sin läs och skrivinlärning och delaktighet skapas därför genom att eleverna får 

fotografera och filma mycket i sitt skolarbete. Linnea beskriver hur arbetet skapar stor 

delaktighet hos eleverna då de får fria händer i vad de fotograferar. Elever som kan skriva får 

skriva till sina bilder med antingen ord eller meningar. Elever som ännu inte börjat skriva får 

tala in via lärplattan vad bilderna föreställer. Lena arbetade till en början mycket med att 

eleverna skulle skriva och berätta om saker de själva varit med om. Hon som lärare stöttar 

eleverna utifrån de behov eleverna har genom att ställa konkreta frågor till dem, skriva ner 

stödord, göra tankekartor och hålla ramen om vad som ska skrivas så liten som möjligt. Lena 

påpekar att det för elever i läs- och skrivproblematik är viktigt att stötta och finnas där som 

lärare. Hennes elever arbetar ofta i skrivarpar eller i skrivartrio där eleverna stöttar och hjälper 

varandra. Lena talar om att, när hon placerar eleverna i par, noga tänker igenom vilka elever 

som arbetar bra tillsammans. Samarbetet skall fungera som ett stöd för dem i sitt skrivlärande 

och i deras arbete med bloggen. Kristin arbetar även hon med skrivarpar där eleverna skriver 

två och två. För att skapa delaktighet för samtliga elever i arbetet med bloggen använder hon 

stickor där namnen på alla elever står skrivna. Varje dag får ett par ansvar över bloggen och 

stickorna avgör vilka de blir. Som digitala verktyg använder hon datorer i sin undervisning 

som alla har talsyntes. Detta stöttar elever som behöver hjälp i sitt skrivande genom att de kan 

lyssna igenom den text de skrivit.  

Delaktighet kan ses på flera olika sätt beskriver Anna. Man kan vara delaktig genom att vara 

med och skriva, ta bilder, göra filmer, spela in ljud, skapa spel som alla sedan publiceras på 
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bloggen. En elev med språk-, läs- och skrivproblematik kan behöva stöd i samtliga delar och 

anpassningar kan behöva göras för att de skall kunna vara med och delta i arbetet. Men 

delaktighet kan även handla om att vara med och bestämma vad som ska skrivas, fotas, filmas 

med mera på bloggen. Anna säger att det för henne är viktigt att utgå från elevernas tankar 

och idéer när undervisningen planeras och på det sättet skapa delaktighet. 

Jag upplever inte att det är något svårt att få dom delaktiga tvärtom om man låter dom vara delaktiga så 

får man hur mycket tips och idéer som helst. (Anna).  

Vickan visar på bloggens mångsidighet och gränslöshet. På bloggen är det bara fantasin som 

sätter gränser. Att skapa delaktighet för alla elever är inga problem menar Vickan och berättar 

om hur elever som har svårt med språket, läsningen eller skrivningen ges möjlighet att 

uttrycka sig på det sätt som fungerar bäst för honom eller henne. Bloggen är för Vickan, det 

bästa verktyget för att inkludera alla elever.  

 
Dom här eleverna började vi med att lägga in en bild och så fick dom skriva sina namn och då upptäckte 

jag att jag har individanpassning. Jag hade kanske en elev som behövde utmaning och dom fick skriva. 

Sen hade vi elever som hade det svårare och då fick dom skriva sina namn eller bara lösryckta ord för att 

bilden säger så mycket så jag hamnade i […] Det blev så självklart att det blev ett verktyg som passade 

både mig och eleverna. (Vickan) 

 

Kristian betonar vikten av att alla elever är med och syns på bloggen med sitt eget namn. Han 

och hans kollegor arbetar mycket med projekt där olika programmeringsspel läggs ut av 

eleverna på bloggen. Till spelen skall även eleverna skriva en text som beskriver arbetets gång 

och slutresultatet. Kristians elever går på mellanstadiet och eleverna arbetar i huvudsak 

enskilt. Även han beskriver hur delaktighet skapas genom att elever med läs- och 

skrivproblematik får använda olika uttrycksformer. I deras projekt får eleverna skriva utifrån 

sina olika förutsättningar och får stöd i form av arbete i mindre grupp, med en vuxen 

närvarande samt stöd i att uttrycka sig i ord innan själva textproduktionen startar. Många delar 

i deras projekt består i att konstruera olika spel, vilket gör att de elever som är duktiga inom 

ett område får hjälpa sina klasskamrater som inte är det och de som är duktiga i skrift får 

hjälpa andra som behöver mer hjälp i det. Kristin säger att hennes elever nästan alltid arbetar i 

par och på så sätt får hjälp av varandra. Hon har delat in eleverna i par där de är bra på olika 

saker och på så vis kan stötta varandra.  

6.6 Mottagare 

Informanterna visade alla hur det som publiceras på bloggarna ger elevernas arbeten en 

mottagare. För de yngsta eleverna är mottagaren ofta föräldrarna men flera informanter 

berättar om hur elever i andra klasser regelbundet besöker bloggarna. Eftersom att både 

Jonathan, Anna, Kristian och Vickan använder sina bloggar i flera grupper är det naturligt för 

dem att låta eleverna läsa vad andra elever skrivit på bloggen. Efter varje blogginlägg finns 

möjlighet för läsare att kommentera inlägget. Kommentarerna måste sedan godkännas av 

bloggens huvudadministratör, men när det väl är godkänt syns kommentaren på bloggen. 

Informanterna beskrev att de i sitt dagliga arbete med bloggen kollar av kommentarer med 

eleverna som ser dessa likt ett kvitto på att någon läst deras inlägg.  Även att vara en 

mottagare blir en del i arbetet med och kring bloggen och kommentarer en naturlig del i detta. 

Kristian, Jonathan och Vickan som undervisar de äldre eleverna beskriver hur de aktivt arbetar 

med just kommentarer, hur man skriver en kommentar, vad som är lämpligt att skriva och vad 
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som inte är det. Kommentarerna fungerar, när de sker från elev till elev, som en form av 

feedback. Lena beskrev även hur hon haft en elev som bott i USA en tid som publicerat inlägg 

på bloggen och att kommentarerna från övriga klasskamrater blev som en dialog mellan henne 

och klassen hemma i Sverige. Kristin och Linnea har föräldrarna som största målgrupp och 

ser hur kommentarer från föräldrar sporrar eleverna i sitt arbete. De har även sett hur eleverna 

själva går in och bläddrar runt på bloggen och samtidigt kommenterar klasskamraters och 

lärares inlägg. För Lenas elevgrupp är det eleverna själva som är den största mottagargruppen 

då repetition är en viktig del i undervisningen. Genom att eleverna går in och tittar på filmer 

där både de själva och deras klasskamrater deltar repeteras skoldagarna om och om igen.  

Det är intressant när man jobbar med bloggar. En grupp har haft en väldigt rak mottagargrupp när vi 

arbetet tidigare med intresse bloggar men nu på språkintro är målgruppen egentligen de andra eleverna. 

(Jonathan) 

6.7 Bloggar och flippade klassrum 

Både Jonathan, Linnea, Anna och Vickan visar på bloggens funktioner för repetition men även 

som informationskanal. På deras bloggar läggs elevers arbeten ut men även de själva 

publicerar material i form av bild, text och film, detta gör vägen till kunskap enklare för 

eleverna. Filmer som använts under lektionerna länkas ut på bloggen så att de lätt kunna nås 

av eleverna igen och igen för repetition inför exempelvis ett läxförhör, prov eller i samband 

med ett grupparbete. Material samlas på bloggarna till både elever, lärare och föräldrar. Det 

kan nås när som helst och var som helst. Det flippade klassrummet använder flera av 

informanterna för att eleverna skall få en förförståelse inför ett kommande område. Jonathan 

tycker att det är viktigt att ge eleverna en bild av vad nästa lektion kommer handla om för att 

eleverna skall kunna tillgodose sig undervisningen på ett bättre sätt.  Anna berättar om hur 

viktig denna kanal är då eleverna kan nå material på ett enkelt sätt.  

Sen även att de skall kunna träna på saker hemifrån så att det blir som ett flippat klassrum. Framförallt 

min engelskablogg för där finns ju både filmer vi använder i undervisningen och läxor lägger jag ju också 

ut där så de kan träna engelska hemma. (Anna) 

Vickan som undervisar i praktiska ämnen låter elever göra egna instruktionsfilmer där de 

beskriver och visar hur man exempelvis använder en nålpåträdare i slöjden eller trär en 

symaskin. Då hon arbetar med flera olika klasser får elevernas egna filmer fungera som 

förberedande instruktionsfilmer för andra klasser som arbetar med samma arbetsområde vid 

ett senare tillfälle. För andraspråkselever ger dessa instruktionsfilmer dem möjlighet att via en 

film förstå vad läraren kommer att visa och berätta om nästkommande lektion. Flera filmer får 

elever med annat modersmål även spela in på sitt eget hemspråk. 

6.8 Svårigheter i arbetet med blogg i undervisningen  

Att vara flera kollegor i arbetet med klassbloggar upplever Linnea som en betydande del i 

arbetet. Hon har under vissa terminer varit ensam om att blogga och då känt arbetet som tungt 

och krävande. När flera pedagoger på samma skola är intresserade av bloggarbetet, blir det 

mer lustfyllt för både lärare och elever. Flera av mina informanter delade Linneas upplevelse 

och berättade för mig hur ständigt nya kollegor gjort att arbetet ibland hamnat i en svacka.  

Att blogga tar tid beskriver Anna som har två aktiva bloggar igång samtidigt. I början innan 

de tekniska bitarna sitter är arbetet med bloggar krävande genom att det tar mycket tid, tid 
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som inte alltid finns. Informanterna beskrev under intervjun hur deras eget intresse drivit dem 

framåt och under perioder slukat upp all deras planeringstid och mer där till.  

Arbetet med bloggar kräver även att digitala redskap finns tillgängliga och fungerar som de 

ska. Bloggarbetet måste bli en naturlig del i undervisningen och när det väl är det krävs 

fungerande nätverk och digitala verktyg så som lärplattor och datorer som fungerar. Jonathan 

säger att bloggandet måste genomsyra undervisningen och inte vara ett separat moment. En 

annan svårighet som Jonathan betonar är att skapa en blogg som erbjuder bra och intressant 

läsning. Ett arbete med en blogg öppnar upp både klassrum och planeringsarbete. Allt blir då 

annorlunda. När allt blir offentligt lyfte Linnea det ansvar hon känner över sina elever och vad 

som händer när deras alster blir tillgängliga för personer utanför klassrummet. Hon beskriver: 
 

Jag tänkt sedan vidare själv att vilka digitala avtryck i framtiden vill jag att mina elever ska ha? Jag har ett 

ansvar för dom så därför lägger jag inga ansikten eller personliga saker eller fullständiga namn. (Linnea) 

 

Linnea menar att det inte fyller någon vidare funktion för eleverna om deras namn och 

ansikten blir synliga. För eleverna är det deras alster som står i fokus. Ännu en svårighet i 

arbetet är att skapa delaktighet för de elever som inte vill arbeta med blogg i skolan. Jonathan 

lyfter flera exempel när han tagit emot nyanlända elever som känner att bloggen är för 

offentlig och att de själva inte vill delta. Han har då låtit eleverna vara delaktig i själva 

processen när de exempelvis skapat en film, sedan har filmen istället visats i klassrummet och 

inte lagts ut på bloggen. Han beskriver att det finns möjlighet att skapa delaktighet trots 

bloggens offentlighet. Processen till det färdiga materialet som sedan publiceras är väl så 

viktigt. Flera av de andra informanterna beskriver liknande problematik men visar sig ändå 

dela samma uppfattning. Osäkerheten i att delta i arbetet kring bloggen visar sig i regel bero 

på osäkerhet. När eleverna väl fått delta i processen och sedan vara med som observatör vid 

publicering försvinner osäkerheten och de själva vill vara med nästa gång.  

6.9 Att starta en klassblogg 

Blogg har blivit en självklar del av undervisningen för mina informanter. Erfarenheterna är 

olika och likaså deras elevgrupper och huvudsyften. Deras gemensamma nämnare är tävling 

webbstjärnan där flera av informanterna gått kurser och även fått stöd i sitt arbete. Som 

avslutande fråga vid intervjutillfällena frågades informanterna om tips till en ny bloggare. 

Tipsen var varierande men samtliga menade på att det i början av arbetet med en klassblogg är 

viktigt att ta ett steg i taget.   

Ha inte jättehöga krav, börja i liten skala och låt det växa. (Vickan) 

En viktig del i arbetet med klassblogg är enligt informanterna att utgå ifrån sig själv, sina 

erfarenheter och ambitioner. En blogg kan formas olika beroende på elevgrupp, tillgång till 

digitala verktyg samt om bloggen skall administreras av en ensam pedagog eller flera. 

Kristian påpekar att man bör använda en bloggmodell som fungerar för det syfte bloggen skall 

ha. Det är viktigt som ny bloggare att inte fastna i något teknikstrul. Informanterna trycker 

även på att som lärare bjuda in eleverna i en diskussion kring bloggen, dess utseende och 

funktion. Det är viktigt att låta eleverna komma med förslag om ämnen som kan vara 

intressanta att skriva om. Bloggen skall, enligt informanterna ägas av eleverna. Deras 

intressen skall stå i centrum.  
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7 Analys 

I följande kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar 

med avstamp i den sociokulturella lärandeteorin. Analysen kommer att utgå ifrån det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Analyskapitlet är indelat i olika underrubriker utifrån 

vad som kom fram i studien där första delen är en ytlig analys för att i andra delen gå mer på 

djupet av resultatet.  

7.1 Analys utifrån studiens frågeställningar tolkat utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande   

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur några lärare skapar delaktighet kring 

arbetet med klassblogg hos elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter. I fokus finns pedagoger 

som arbetar aktivt med bloggar i sin dagliga undervisning.  

• Hur kan det pedagogiska arbetet med en klassblogg se ut? 

• Hur beskriver pedagoger att de skapar delaktighet hos elever i språk-, läs- och skriv-

svårigheter i arbetet med klassbloggar? 

• Vilka styrkor och svagheter kan lärarna se i arbetet med en klassblogg? 

7.1.1 Klassbloggar i undervisningen 

Utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet på lärande är att lärande sker i ett samspel 

med omgivingen. Inom denna tradition är även kommunikationen en viktig nyckel (Säljö, 

2015). Resultatet av den här studien visar på stor variation i arbetet med klassbloggar. 

Elevernas tankar och idéer styr innehåll och form samt skapar det dagliga arbetet med blogg i 

skolan. Denna gemensamma faktor med elevernas intressen i centrum visar på hur lärandet 

sker i ett samspel där en ständig dialog pågår, något som stödjer Vygotskijs (1999) teori om 

lärande. Samtliga informanters huvudsyfte med blogg var att få en mottagare till elevernas 

arbeten, något som de upplevde skapar motivation hos eleverna. Informanterna ser 

kommentarer på bloggen som en del i arbetet då eleverna får respons utifrån på sina olika 

arbeten. Liksom Säljö (2015) redogör för, är lärarens jobb att skapa vägar för eleverna att 

delta i sociala praktiker, vilket informanternas arbete i den här studien visar ett exempel på 

hur det kan gå till.  

Pedagogerna som intervjuats använder sig av bloggar som en del i undervisningen där 

eleverna på olika sätt får visa sina kunskaper. Pedagogerna visar på goda exempel där 

eleverna får skriva, filma, programmera och fotografera i arbetet med bloggen och detta visar 

på mångsidigheten i arbetet. Bloggen har en naturlig del i undervisningen och genomsyrar 

samtliga ämnen. För att arbetet med blogg skall vara möjligt krävs att tekniken fungerar och 

att det finns tillgång till digitala verktyg i form av datorer och lärplattor beskriver samtliga 

pedagoger. Vygotskij (2001) kallar redskap i undervisningen för artefakter och Lantz-

Andersson och Säljö (2014)  visar på hur dagens digitala artefakter är en naturlig del i 

undervisningen. Vid intervjuerna framgick hur pedagogerna guidade eleverna i att lära sig att 

hantera bloggen. Eleverna får i arbetet lära sig vilka spelregler som gäller när de publicerar 

och hämtar kunskap på Internet. Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar att lärarens arbete 

med att hantera den information en knapptryckning bort blir allt mer viktig vilket 

informanterna i denna studie visar exempel på.  Pedagogerna lyfter elevernas engagemang när 
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de arbetar med bloggen både när det gäller publicering av material samt undervisning om vad 

som är tillåtet och inte på nätet. De kommer själva med förslag och reflektioner kring vad de 

vill ska publiceras och hur de vill dela med sig av sina kunskaper till andra både elever och 

föräldrar. Säljö (2015) betonar Vygotskijs syn på lärande där han satte kontakten med 

omvärlden i fokus, något som informanterna visar tydligt i sin beskrivning av deras 

undervisning.  

I arbetet med klassbloggar redovisar några av pedagogerna hur vissa elever på grund av 

osäkerhet inte velat delta i arbetet med bloggen. Ahlberg (2016) skildrar hur offentliga 

arbetssätt ibland kan verka exkluderande istället för inkluderande. Samtliga informanter 

menar dock att när osäkerheten väl släppt, har de inte mött några elever som inte velat vara 

med i arbetet med bloggen, trots dess offentlighet.  

7.1.2 Delaktighet hos elever med språk-, läs- och 

skrivproblematik 

Vid intervjuerna framkommer att informanternas har en gemensam uppfattning kring 

klassbloggar i undervisningen när det handlar om att skapa delaktighet för elever med språk-, 

läs och skrivproblematik. Arbetet med bloggar ger utrymme för stor variation i 

undervisningen vilket gör att eleverna kan göra det som han/hon är bra på när det handlar om 

bloggen. Alla elever kan delta i arbetet utifrån sina specifika behov. Tre av informanterna 

beskriver att eleverna ofta arbetar i par och samarbete sker både i form av feedback på arbeten 

under processen samt när de skapar texter, tar bilder och gör filmer tillsammans. Elever med 

svårigheter i språket ges, enligt två av informanterna, möjlighet till alternativa 

kommunikationsvägar så som sitt eget modersmål, bildstöd, vuxenstöd och anpassade digitala 

verktyg. Detta stämmer väl överens med synen på tillgänglighet och möjlighet som Säljö 

(2015 beskriver finns inom det sociokulturella perspektivet Vidare menar Dysthe och Igland 

(2013) att den proximala utvecklingszon där undervisningen utmanar eleverna på lagom nivå, 

något som skapar goda förutsättningar för lärande, skapas genom att eleverna får rätt stöd. 

Informanternas beskrivning av elevernas sociala samspel i samband med bloggarbetet visar 

hur eleverna steg för steg utvecklar nya färdigheter med stöd av klasskamrater och lärare. 

Detta leder till att eleverna så småningom kan arbeta självständigt i enighet med Vygotskijs 

teorier på lärande.  

Även vuxna har behov av stöd i sitt lärande och flera av informanterna belyser hur de i sitt 

lärande kring bloggar i undervisningen tagit hjälp av pedagoger i omgivningen och lärt 

tillsammans med dessa. De berättade alla om webbstjärnans support dit man kan vända sig vid 

funderingar och tankar. Några av pedagogerna i undersökningen berättade även om att arbetet 

med bloggar succesivt har utvecklats tillsammans med eleverna. Detta tolkas går i hand med 

det valda perspektiv på lärande då även pedagogerna lär av varandra och tillsammans med 

sina elever.  

Denna studies huvudfokus var delaktighet i samband med klassbloggar för elever med språk-, 

läs. och skrivproblematik. Delaktighet är även det en central del inom det sociokulturella 

perspektivet och Säljö (2015) betonar hur det är en av skolans främsta uppgifter att skapa. 

Alerby och Bergmark (2015) skriver att det är när en människa är delaktig som han/hon kan 

vidareutvecklas till en självständig människa. Informanterna beskriver var för sig hur de 

bjuder in eleverna till sociala praktiker där de tillsammans fattar beslut gällande bloggarnas 

utformning och innehåll. Eleverna stöttar och hjälper varandra och de elever som har 
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svårigheter i språket ges möjlighet att uttrycka sig genom alternativa uttrycksformer. Bloggen 

är en del i elevernas process mot nya kunskaper. Thomas (2007) menar att det finns olika steg 

av deltagande inom det sociokulturella perspektivet och även detta visar några av 

pedagogerna i undersökningen tydliga exempel på. Eleverna i de yngre årskurserna beskrivs 

delta i bloggarbetet verbalt till en början och slussas sedan in i skrivandet. Genom att eleverna 

får uttrycka tankar och känslor via bilder simuleras elevernas känsla av delaktighet.  

Samtliga informanter berättade vid intervjutillfällena hur de skapar delaktighet för samtliga 

elever genom att lyfta in elevernas tankar och åsikter. En av informanterna menade att 

elevernas engagemang växte när de fick komma med egna idéer. En annan av informanterna 

beskrev hur hennes elever vecka för vecka kom med allt fler idéer när hon lät deras idéer bli 

verklighet. Även elever med språk-, läs och skrivproblematik fick utifrån sina förutsättningar 

med stöd från en pedagog, möjlighet att komma med sina tankar och idéer. Wengelin och 

Nilholm (2015) betonar att ett specialpedagogiskt stöd fungerar på bästa sätt när det sätts in i 

tid genom anpassningar i den ordinarie undervisningen, något som informanterna visar flera 

exempel på då de anpassar lärandemiljön så att alla kan vara delaktiga.  

7.1.3 Avgörande redskap 

För att kunna arbeta med bloggar berättade informanterna om hur de använder sig av datorer 

och lärplattor som ständigt är uppkopplade mot Internet. För att allt skall flyta på så bra som 

möjligt krävs en teknik som fungerar och ett supportsystem. Detta fallerar dock ibland och 

skapar då problem i det vardagliga arbetet. Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar att dessa 

redskap, så kallade artefakter blir mer tillgängliga och att skolan, precis som informanterna 

beskriver att de gör, måste integrera dessa i den ordinarie undervisningen. Några av 

pedagogerna påpekar hur arbetet med bloggar måste bli ett med undervisningen och 

genomsyra hela arbetssättet. De påpekar tydligt att ett arbete med blogg i skolan inte ska ligga 

utöver utan snarare ersätta befintliga undervisningsstrategier. Lantz-Andersson och Säljö 

(2014) påpekar hur människan är en hybridvarelse som har artefakter som en naturlig del i sin 

vardag likt det informanterna beskriver när de talar om blogg i undervisningen som en 

naturlig del. Vygotskijs teori visar tydligt att samspelet med omvärlden är det mest centrala i 

lärandet.  

Informanterna talar om hur engagerade eleverna är i arbetet med sina bloggar. De visar på 

flera exempel när eleverna själva kommer och vill delge andra kunskap och erfarenheter de 

själva har. En informant gav exempel där eleverna sett blommor ute de sedan vill forska och 

skriva om. Barrington och Dousay (2015) skriver om hur avgörande elevernas möjligheter att 

påverka sin skolgång är för deras motivation att vilja lära. De visar i sin studie att eleven för 

att känna motivation behöver kunna vara med och påverka sin skolgång samt arbeta på en 

nivå som utmanar dem på lagom nivå, likt Vygotskijs proximala utvecklingszon. 

Undervisningen i skolan bör även ta hänsyn till, menar Barrington och Dousay (2015) 

elevernas fritid utanför skolan. Eleverna skriver och läser genom digitala verktyg och skolan 

bör ta detta i beakt. Mina informanter använder alla digitala verktyg så som datorer och 

lärplattor. För deras elever är det naturligt då det är precis  samma verktyg de kommunicerar 

på fritiden med sina kamrater 

Säljö (2015) betonar att läraren har en central roll i elevernas undervisning då de kan mer än 

eleverna. Informanterna i denna studie menar att de lär sig lika mycket av eleverna som 
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eleverna lär sig av dem. I denna analys visas att det här har skett en förändring i skolan där 

lärare måste både ge men även ta emot kunskap ifrån nästa generation. De digitalt infödda.   
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8 Diskussion 

I följande kapitel kommer denna studies metodval att diskuteras samt de resultat som 

framkommit i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer några förslag till 

framtida forskningsområden att presenteras.  

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur delaktighet för elever i språk-, läs- och 

skrivproblematik skapas i arbetet med klassbloggar samt att se vilka utmaningar och 

möjligheter som finns i detta arbetssätt. En naturlig del var även att titta på hur själva arbetet 

med bloggar i undervisningen går till. Som en del i arbetet har studien även undersökt vilka 

olika syften pedagogerna hade med sitt bloggande i undervisningen. Metoden som valdes var 

kvalitativ och frågorna besvarades genom halvstrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide. Sju pedagoger som undervisade i årskurserna 1-6 deltog. Studiens huvudfokus 

var delaktighet för elever i0 språk-, läs- och skrivproblematik och därför söktes pedagoger 

upp som arbetade aktivt med bloggar i sin undervisning. Detta för att informanterna skulle ha 

god kunskap om arbetssättet och dess möjligheter och hinder. Ett alternativ till data för min 

undersökning hade kunnat vara enkäter för att få ett större antal informanters arbetssätt att 

jämföra med. Detta hade också gett studien en bredd som den inte får med enbart intervjuer. 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att en enkätstudie begränsar hur frågor kan besvaras. 

Intervjuer ger i jämförelse med enkäter mer uttömande svar och då variationen i arbetssätt kan 

vara stor och skrivna svar lätt kan misstolkas, valdes intervjuer då de passar bättre in på 

studiens syfte. Intervjuer ger även en möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare bild 

av hur arbetssättet fungerar. Vidare hade intervjuer med elever och deras upplevelse av sin 

egen delaktighet i arbetet med bloggar i skolan. Detta hade varit ett spännande och intressant 

alternativ men då tiden var knapp och fokus var själva arbetssättet med klassblogg, valdes 

intervjuer med enbart pedagoger. Lärarintervjuer ger en beskrivning av bloggarbetet utifrån 

ett vuxenperspektiv och studien kan därför inte ge svar på huruvida eleverna känner sig 

delaktiga. De kan däremot svara hur de själva upplever delaktigheten och engagemanget hos 

eleverna. 

Innan själva intervjun studerades tidigare både internationella och nationella studier inom 

samma område. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten att som forskare vara påläst 

innan själva intervjutillfället. Före intervjuerna i denna studie studerades även informanternas 

bloggar för att en förförståelse skulle fås och en gemensam diskussionsplattform skapas att 

mötas på. Intervjuerna spelades in för att fokus skulle kunna läggas på att ställa frågor och på 

vad informanterna sa. Ahrne och Svensson (2015) trycker på vikten av att fokusera på vad 

informanten säger vid intervjutillfället och enbart skriva anteckningar som stöd för vidare 

följdfrågor. Då denna studies intervjuer genomfördes via telefon kan informanternas 

berättande ha begränsats då inget personligt möte ägde rum. Under intervjuerna fick 

informanterna tala fritt utan att följa en specifik ordning. Samtliga fick intervjuguiden skickad 

till sig drygt en vecka innan själva intervjutillfället, något som gav dem möjlighet att 

förbereda sig.  

Denna studies urval är mycket specifikt då de informanter som valts ut alla arbetar aktivt med 

bloggar och har en positiv inställning till dessa. Detta kan ha medfört att studies riktning varit 

att bloggar är ett positivt arbetsredskap i undervisningen. Eftersom att studiens syfte dock 
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varit att titta på hur arbetet med klassbloggar kan skapa delaktighet för samtliga elever och 

vilka möjligheter samt utmaningar som finns i detta arbetssätt krävs erfarna pedagoger inom 

bloggvärlden för att kunna besvara dessa frågor.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns många olika vägar att nå delaktighet för eleverna i arbetet med 

klassbloggar. I denna del av kapitlet presenteras studiens utifrån syfte och frågeställningar i 

relation till tidigare forskning, vald teori och studiens resultat.  

8.2.1 Arbetet med en klassblogg 

Bloggar i undervisningen har i denna studie visat på ett brett register av uttrycksmöjligheter 

för elever. Variationen har varit stor av såväl bloggarnas utformning som användningsområde. 

Vygotskij (1999) menar att det är de vuxnas uppgift att anpassa och variera miljön för att 

främja barnens lärande. Vidare menar han att barnen frodas när de får samspela med 

omgivningen och uttrycka sig på flera olika sätt. Några av informanterna började sitt arbete 

med blogg genom att själva publicera elevernas alster. Detta arbete utvecklades ett steg i taget 

till att senare bli en plattform där eleverna själva publicerar både texter, bilder och filmer. En 

informant publicerade även egenprogrammerade spel. Informanternas gemensamma mål med 

arbetessättet har varit sökandet efter en autentisk mottagare till elevernas arbeten och alster. 

Denna variation som informanterna beskriver i sitt arbete stämmer väl med en studie som 

Thomas (2017) genomfört. Här visas på hur tekniska hjälpmedel öppnar upp vägar för mer 

varierade undervisningsmetoder där eleverna får uttrycka sig på flera olika sätt när de arbetar 

på en onlineplattform som en blogg. Studiens resultat kring användandet av tekniska 

hjälpmedel i skolan visar vikten av att speciallärare behöver vara väl insatta i dess möjligheter 

i undervisningen. Speciallärarens handledande roll visar att det är av yttersta vikt speciallärare 

känner till vilka tekniska hjälpmedel som finns att tillgå samt hur dessa kan användas för att 

skapa goda möjligheter för lärande. Enligt Vygotskijs (1999) teori om den proximala 

utvecklingszonen ser vi här ett exempel där barnet får stöd i sitt lärande genom olika 

artefakter. Informanterna beskriver även en dialog mellan elever-lärare och elev-elev som sker 

i arbetet med bloggen. Thomas (2017) kommer fram till ett liknande resultat där han ser hur 

den sociala interaktionen mellan eleverna ökar då eleverna självmant diskuterar sina texter 

som sedan skulle publiceras på bloggen med varandra. Flera av informanterna gav vid 

intervjutillfället exempel på hur deras elever själva bad en kamrat eller lärare att läsa igenom 

en text före publicering, likt det som Thomas beskriver i sin studie. Elever i läs- och 

skrivproblematik, beskrev tre av informanterna, skrev med stöd av en vuxen och fick även 

själva lyssna igenom sina texter före publicering med hjälp av talsyntes.  

Tre av informanterna tryckte på hur viktigt det är att införandet av blogg i undervisningen 

sker genom ett övergripande arbete och inte som ett separat arbetsmoment. Resterande 

informanter använder bloggen inom vissa ämnen och vid fasta lektionstillfällen. Här kan ett 

mönster skönjas där de mest erfarna pedagogerna inom bloggvärlden arbetar mer 

övergripande med bloggen medan de som arbetat något kortare tid använder bloggen som ett 

separat arbetsmoment. Lye, Abas, Tayb, och Saban (2012) genomförde en studie där en 

onlineplattform skulle användas som komplement till den ordinarie undervisningen. Deras 

resultat visar på hur bloggar i undervisningen kan öka delaktighet för föräldrar samt ge 

eleverna en platform där de kan inhämta kunskap hemifrån. Detta stämmer väl överens med 
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vad några informanterna benämner i sitt arbete med det flippade klassrummet men i Abas et.al 

(2012) studies resultat går inte elevernas delaktighet i arbetet att skönjas. Att skapa 

delaktighet i undervisningen är en av speciallärarens viktigaste uppdrag och denna studie har 

bekräftat mina tankar kring hur känslan av delaktighet gynnar lärandet. Genom att skapa 

anpassningar där elever i svårigheter kan bli en del av undervisningen och gruppen. För att 

detta skall bli möjligt behöver vissa elever förberedas innan lektionen. När elever som har 

svårigheter att tillgodose sig undervisningen får möjlighet till repetition både innan och under 

lektionen ökar deras möjlighet till att delta. Kurt (2017) har i sin undersökning tittat på det 

flippade klassrummets fördelar och visar på ett resultat där eleverna genom förberedelse i 

hemmet blir mer delaktiga under lektionerna. Detta visar även två av informanterna exempel 

på när de i hemläxa ger eleverna ett uppdrag att titta på en film eller läsa en text som finns på 

bloggen inför en lektion.  

8.2.2 Delaktighetens olika betydelser 

Av delaktighet kan flera olika aspekter skönjas i resultatet. Informanterna belyser delaktighet 

som att både känna trygghet, gemenskap och tillit men även att vara med och delta i olika 

aktiviteter i arbetet med klassbloggen. Vygotskij (1999) beskriver hur ett barn lär sig genom 

att härma sin omgivning, något barn gör när de känner sig tryggt. Informanterna påpekar 

också att lärandet bör ske på individuell nivå. Elever i språk-, läs och skrivsvårigheter ges 

möjlighet till olika uttryckssätt där deras starka sidor får stå i centrum och deras svagare sidor 

möjlighet att utvecklas utifrån deras individuella nivå. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) visar i sin benämning av begreppet delaktighet på flera 

olika delar: tillgänglighet, tillhörighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 

Informanterna benämner flera av delarna i deras beskrivningar av begreppet vilket visar på en 

likartad syn på delaktighet. Detta bekräftar studiens resultat att speciallärare har ett viktigt 

uppdrag att skapa samsyn i arbetslagen kring begreppet delaktighet. Då alla lärare har olika 

erfarenheter och olika inriktning på sin utbildning med sig är det viktigt att 

specialpedagogiska begrepp som delaktighet, inkludering och betydelsen av anpassningar 

diskuteras så att alla har samma förförståelse när de möter eleverna.  För att skapa trygghet 

visar flera av informanterna hur de steg för steg låter eleverna skriva och producera med stöd 

av lärare och klasskamrater. Allt publicerande på bloggen sker frivilligt och de elever som inte 

vill vara synliga på bloggen är istället delaktiga i processen som sker innan publicering. I den 

studie Thomas (2017) genomfört var eleverna tvungna att publicera texter på en offentlig 

blogg. Flera av eleverna med läs- och skrivproblematik uttryckte ett obehag då deras texter 

skulle publiceras online. Informanterna beskriver en osäkerhet hos elever i början av arbetet 

med blogg men när de får ta publiceringen av egna texter och arbeten i den takt de själva 

väljer, visar samtliga informanter att alla elever vill vara delaktiga och publicera på bloggen. 

Enligt Vygotskijs (1999) syn på den proximala utvecklingszonen och Säljös (2015) 

beskrivning av begreppet scaffolding är det så här lärandet främjas som bäst. Eleverna får stöd 

och uppmuntran på den nivå de behöver, detta stödet plockas sedan bort när eleven är mogen 

att genomföra en uppgift på egen hand. Denna osäkerhet som informanterna beskriver 

minskas även för eleverna i Thomas (2017) studie när eleverna får publicera material de är 

nöjda och känner sig säkra på.  

Resultatet visar att det finns ett mönster hos mina informanter kring deras syn på delaktighet 

för elever med språk-, läs- och skrivproblematik i undervisningen. Vygotskij (1999) beskriver 

hur kommunikation med omgivningen skapar delaktighet. Barnets miljö behöver formas för 
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att skapa möjligheter till kommunikation. En slutsats är då att det är viktigt att ha en 

gemensam syn då det påverkar hur undervisningen läggs upp och planeras i skolan för att 

skapa en god undervisningsmiljö. För att skapa en skolmiljö där samtliga elever kan vara 

delaktiga, behöver alla professioner mötas i skolan under samsyn. Informanterna beskrev 

under intervjuerna vikten av kollegor i arbetet med bloggar då deras gemensamma arbete med 

bloggen skapade fler möjligheter och mer utrymme för utveckling av arbetet med bloggar i 

undervisningen. Detta kan kopplas samman med vad Säljö (2015) skriver när han under det 

Sociokulturella perspektivet på lärande påpekar hur läraren är den som skapar möjlighet till 

socialinteraktion mellan eleverna under lektionerna.  

En av informanterna betonar hur hon i början av sitt arbete med blogg upptäckte hur hon, utan 

att tänka på det, skapat individanpassning i samband med en uppgift då eleverna skulle skriva 

till en bild. För elever i läs- och skrivproblematik kan just textproduktion vara ett område som 

skapar stor osäkerhet och frustration. Vid sammanställningen av resultatet visade 

informanterna på olika anpassningar där de skapar delaktighet hos elever i både språk-, läs- 

och skrivproblematik. Andraspråks elever i flera av informanternas klasser får möjlighet att 

uttrycka sig på sitt hemspråk och elever med svårigheter i skriftspråk använda andra 

uttrycksformer så som bilder och filmer. Andraspråkselever har ett språk de behärskar men 

problematiken för dem kommer när de i skolan skall uttrycka sig på det för dem, nya språket. 

På grund av den variation som arbetssättet erbjuder skapar informanterna flera vägar till 

delaktighet. Taube (2009) betonar vikten av att elever i språk-, läs- och skrivproblematik får 

möta sina svårigheter ett steg i taget och att vägen in i skriftspråket skall vara positiv. Ett stort 

hinder för lärande är just återkommande misslyckanden. Elever behöver få uppleva att de 

lyckas, hur liten eller stor uppgiften än är. Kraven som ställs måste vara anpassade efter varje 

elevs specifika behov. Informanternas arbetssätt bekräftar det Taube (2009) beskriver på 

samtliga aspekter. Även Häggström (2010) menar att elever med olika former av problematik 

i sitt lärande måste få uppleva framgång och en positiv atmosfär för att kunna tillgodogöra sig 

lärandet på bästa sätt. Vygotskijs (1999) tankar kring framgång ställer väl överens med 

Häggström (2010) samt det mina informanter beskriver kring vikten av en positiv 

lärandemiljö där det sociala samspelet står i fokus. 

Nyfikenhet visar Featro och DiGregorio (2012) i sin studie är viktigt vid 

andraspråksinlärning. Eleverna behöver med nyfikna öppna ögon möta sitt nya språk och göra 

det i en miljö där de känner sig trygga. En av mina informanter arbetar med nyanlända och 

betonar samma sak i sitt arbete med bloggar. Han låter eleverna varva sitt eget språk med 

svenskan på ett sätt som skapar nyfikenhet. Nyfikenheten styr inlärningen av det nya språket 

genom att eleverna får erövra svenskan genom sina egna intressen och med stöd av sitt 

hemspråk. Featro och DiGregorio (2012) visar på hur arbete med bloggar kan öppna vägar för 

diskussion, kunskapsutbyte och stöd i inlärningen för andraspråkselever. Bloggen i både 

denna studie och i arbetet som en av mina informanter genomför, låter eleverna bekanta sig 

med sitt nya språk på olika vis och bygger även vägar för kommunikation mellan elever i 

både den egna gruppen och grupper utanför den egna skolan. 

8.2.3 Ett meningsfullt lärande 

I skolan skall eleverna erövra och ta till sig olika sorters kunskap. De skall både hantera ett 

stort informationsflöde och själva producera text som är rättstavad, grammatiskt korrekt och 

har ett bra innehåll. Dessa olika delar medför olika utmaningar för eleverna och dessa 

utmaningar blir för många svåra att möta alla på en gång (McGrail & Davis, 2011). 
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Informanterna menar att eleverna själva vill att deras texter skall vara korrekta innan 

publicering på bloggen men pedagogerna betonar under intervjun att det är innehållet som är 

huvudfokus på uppgifterna. En informant påpekar särskilt hur han som lärare betonar 

innehållet för eleverna och lämnar formen därhän. Han menar att stavning, grammatik och 

meningsbyggnad arbetas med men vid publicering på bloggen är innehållet det som 

prioriteras. För eleverna har detta inneburit att de själva blivit mer och mer medvetna om att 

texterna de publicerar är grammatiskt korrekta och att de på eget initiativ tar hjälp av kamrater 

och lärare. Ett lärande som eleverna med eget driv eftersöker. Al-Qallaf och Al-Mutairi (2015) 

visar på samma resultat i sin studie som kommer fram av mina informanter. Deras studie visar 

att elever, när de publicerar texter online, själva söker efter en korrekthet i sina egna texter. 

Elever som själva efterfrågar en kunskap får ett mer effektivt lärande än elever som blir 

uppmanade av sina lärare. Forskarna i studien betonar särskilt hur onlineplattformar ger 

eleverna möjlighet att vara mer aktiva i sin utbildning. På samma sätt som både forskarna i 

stycket ovan och informanterna beskriver hur elever som är aktiva har ett mer effektivt 

lärande visar att elever i början av sin skolgång vill göra rätt. De vill vara med och planera 

vad de skall göra i skolan. Det är viktigt att lärare ges utrymme att mötas och diskutera sin 

undervisning med varandra för att få tankar och idéer om hur eleverna kan bjudas in i 

planeringen av lektioner och uppgifter.  

Återkommande, precis som tidigare nämnts, i denna studien är den verkliga mottagaren. 

Lärandet sker då i ett socialt samspel där responsen utifrån har en positiv inverkan på 

elevernas motivation skriver Jiang och Luk (2016). Vygotskij (2001) visar på vikten av 

deltagande i en social praktik och att det är i den som människan formas och utvecklas. 

Informanterna menar att eleverna ivrigt vill titta efter kommentarer från föräldrar och andra 

läsare. Elever, även i de yngre åldrarna, beskriver informaterna uppmuntrar sina föräldrar att 

kommentara och vill sedan svara på kommentarerna i skolan. Ivanic (2004) menar precis som 

Jiang och Luk (2016) att när lärande sker i ett socialt sammanhang, en liceraty praktik, öppnas 

nya vägar för delaktighet för såväl elever som föräldrar i skolan. Informanternas tankar och 

åsikter om hur den dialog som sker via kommentarsarbetet på bloggen visar på hur denna del 

av bloggarbetet är lika viktig om själva publiceringen och delgivningen av elevernas arbeten 

och alster. Klassbloggarna skapar ett lärande i ett sammnhang där eleverna både får dela med 

sig av kunskap men även ha en dialog med sina mottagare. Andersson och Räisänen (2014) 

tar fram flera exemel i sin studie där bloggen blir som ett forum för socialinteraktion via nätet 

mellan lärare/elever och följare. Min erfarenhet är att eleverna själva eftersöker respons från 

både lärare och mottagare utanför klassrummet. Det är viktigt att eleverna får respons på det 

egenproducerade materialet för att deras självförtroende skall växa och de ska få känna att de 

lyckas.  

Lärande i ett sammanhang skapar en helhet som eleverna kan relatera till. Ett lärande som har 

en röd tråd är likt en saga, lättare att minnas än en lösryckt sida. Genom det bloggarbetet 

pedagogerna i denna studie beskriver skapas detta sammanhang som hjälper eleverna att 

minnas den kunskap de fått. Som speciallärare är det viktigt att stötta både lärare och elever 

att se hur denna helhet kan skapas i undervisningen.  

8.2.4 Det offentliga klassrummet  

Att arbeta med klassbloggar innebär att klassrummet blir en offentlig plats för utomstående att 

beskåda. Detta innebär att undervisningen får en annan utformning menar en av mina 

informanter. Att skriva en text för en lärares ögon eller en text för utomstående ställer olika 
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krav på både innehåll och form. En annan av mina informanter menar att allt som skrivs på 

bloggen lämnar digitala avtryck och att hon som lärare måste vara medveten om detta. Även 

om hon som pedagog och bloggare tar bort gamla inlägg finns de kvar ute i cyberrymden. Då 

pedagogerna i denna undersökning publicerar både texter, bilder, filmer och spel där eleverna 

själva är med måste flera etiska förhållningssätt tas i beaktning. Samtliga informanter har 

skriftliga tillåtelser från elevernas vårdnadshavare att deras barn får synas alternativt vara en 

del arbetet med klassbloggen. Dessa kan, menar en av pedagogerna, behöva utvecklas och 

specificeras allt eftersom att lagar, om vad som får publiceras online genom skolan skärps.  

McGrail och Davis (2011) påpekar dessa etiska aspekter som mina informanter lyfter när det 

handlar om det administrativa ansvar en pedagog har i arbetet med onlineplattformar. Utöver 

dessa etisa aspekter gällande publikation av bilder och namn krävs en medvetenhet om både 

upphovsrätt och äganderätt. Vad får publiceras online? Vad är lämpligt att publicera?  

När man som pedagog i skolan väljer ett publikt arbetssätt är det av yttersta vikt att de etiska 

aspekter detta innebär, måste både synliggöras och diskuteras på arbetsplatsen och även med 

vårdnadshavarna. Min uppfattning efter samtalen med mina informanter samt genomgång av 

tidigare forskning, är att alla som arbetar tillsammans med en och samma blogg måste ha en 

gemensam syn både när det gäller syfte och upplägg av arbetet. Informationen behöver vara 

tydlig och alla delaktiga behöver känna till vad arbetet innebär och vilka skyldigheter man 

som administratör av en klassblogg har. Elever inom grundskolan i Sverige är inte myndiga 

vilket även innebär en tydlighet gentemot föräldrar om hur arbetet med klassblogg fungerar. 

8.2.5 Att leda bloggande elever  

Att arbeta med blogg kräver både kreativitet, engagemang och tid ifrån läraren. Vygotskij 

(1999) beskriver hur människan lär och utvecklas med hjälp av olika hjälpmedel, något som 

Säljö (2015) beskriver som artefakter. För att bloggarbetet skall bli möjligt krävs tillgång till 

just dessa tekniska artefakter. Samtliga informanter i denna studie har ett brinnande intresse 

för bloggar i undervisningen och flera av dem har sökt kunskap om detta arbetssätt även 

utanför sin arbetstid. Tre av sju informanter driver arbetet med klassbloggen på egenhand 

medan fyra av dem arbetar tillsammans med sina kollegor. Att vara flera kollegor med ett 

gemensamt intresse för blogg underlättar, uttrycker flera av pedagogerna som börjat blogga 

själva men som efter en tid fått mer och mer stöd av kollegor i arbetslagen. Innan man startar 

upp en blogg behöver man ha ett syfte och en idé säger en av informanterna ”sen är det bara 

att köra” (Vickan). Vid intervjuerna framkommer genomgående att arbetssättet tar tid i början, 

liksom alla nya arbetssätt. Det svåra i uppstarten beskriver informanterna, är det 

administrativa i form av att bygga upp en funktionell blogg med menyer och ett tilltalande 

upplägg. När väl bloggens utformning är färdig går arbetet snabbare och bloggen kräver 

mindre tid. Ett bloggarbete som väl är igång kan komma att påverka speciallärarens område 

då arbetssättet skapar stora möjligheter till variation. Speciallärarens roll blir då att finna 

vägar till att skapa delaktighet och möjlighet för elever med läs- och skrivproblematik att 

delta på lika villkor. Detta kräver en kunskap från specialläraren av denna arbetsform. 

När eleverna efter en tid börjar bli bekanta med metoden, dess offentlighet och dess följder 

beskriver flera av pedagogerna hur eleverna själva kommer med egna förslag. Både Jonathan, 

Vickan och Lena berättade om hur deras elever dagligen kommer med förslag på vad de vill 

lägga upp på bloggen.  
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Eleverna kommer in efter en rast och har sett vitsippor, fröken får vi skriva om vitsippor på bloggen. Eller 

efter helgen, vi har varit på handbollsmatch får vi skriva om det, hur det gick. Alla textgenrer fick en 

plats och en naturlig del. Det var magiskt tycker jag och eleverna var så på. (Vickan) 

Nair, Tay, och Koh´s (2013) studie visar hur viktigt lärares egagemang är för elevernas 

motivation när det handlar om att skapa en lyckad undervisning med klassbloggar. Denna 

studie visar i sitt resultat det som mina informanter beskriver. En iver ifrån läraren smittar av 

sig till eleverna och tillsammans skapar de en lärmiljö där eleverna är engagerade och tar till 

sig kunskap på ett bra sätt. En annan viktig del som både Nair, Tay och Koh belyser liksom 

informanterna är tydlighet och struktur. Featro och DiGregorio (2016) bekräftar samma sak 

när de undersöker effektiviteten i en undervisning som leds av en engagerad lärare.  

8.3 Avslutande reflektion 

Resultatet av studien visar att klassbloggar i undervisningen är ett arbetssätt med fokus på 

socialinteraktion både i och utanför klassrummet. Möjligheterna att skapa delaktighet är stora 

då blogg som verktyg visar på stor variation i både publicering och undervisning.  Bloggar 

kan användas både för att skapa mottagare till elevers arbeten samt att öppna upp 

klassrummen för både föräldrar och andra klasser/skolor. I arbetet finns även svårigheter så 

som behovet av teknisk utrustning, tekniskt kunnande och tid. En viktig del att ta i beaktning 

är de etiska dilemman som kan uppstå när elevers texter, namn och bilder hamnar online. 

Trots dessa svårigheter är ändå min reflektion att bloggar skapar möjligheter till olika 

uttrycksformer för elever och att vi i skolan, genom så stor variation som möjligt, kan nå våra 

elever där de befinner sig i sin utveckling.  

Speciallärarrollen ute på skolorna kräver kunskap om de olika digitala verktyg som finns 

inom undervisningen och resultatet visar vikten av en varierad undervisning då alla elever är 

olika. Elever i språk-, läs- och skrivproblematik behöver känna motivation att fortsätta kämpa 

i skolan trots sina svårigheter. Informanterna i denna studie visar flera exempel på hur 

eleverna utifrån sin nivå får möta utmaningar med stöd av sina lärare och sina klasskamrater. 

Ett av speciallärarens yrkesuppdrag är att se vilka anpassningar som går att göra i 

undervisningsmiljön för att hinder för lärande skall minskas. En gemensam syn på begreppet 

delaktighet är en viktig del i arbetet mot en skola där alla elever är inkluderade.  

8.4 Förslag till framtida forskning 

I denna studie har fokus legat på arbetet med klassbloggar i undervisningen och hur det i detta 

arbete skapas delaktighet för elever med språk-, läs- och skrivproblematik utifrån ett 

lärarperspektiv. En studie med praxisorienterad metod där elevernas syn på klassbloggar står i 

fokus hade varit intressant då min uppfattning är att lite forskning finns kring just 

klassbloggar och delaktighet i kombination. Detta upplevs aktuellt då publika 

undervisningssätt blir allt vanligare i skolan och Internet idag är en naturlig del av 

undervisningen. En annan intressant vinkling hade varit att studera olika klassbloggars 

utformning och hur olika former av klassbloggar kan skapa delaktighet för samtliga elever.  
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Informationsbrev-informanter 

 

Mitt namn är Marina Oksjö och jag läser min sista termin till Speciallärare med inriktning 

språk-, läs- och skriv. Denna sista termin skriver jag mitt examensarbete då jag skall då titta 

närmare på klassbloggar, vilka pedagogiska tankar som finns kring dessa samt hur elever med 

olika former av språk-, läs- och skrivproblematik engageras i detta arbete.  

 

Min studie kommer att vara kvalitativ vilket innebär att den kommer att byggas på intervjuer 

av lärare som har erfarenheter av att arbeta med klassblogg i undervisningen. Jag söker därför 

lärare som aktivt arbetar med klassbloggar i åk 1-6. Mina intervjuer kommer att ske som 

samtal/intervju och kommer att ta ca 1 timma. Om vi inte har möjlighet att träffas personligen 

kommer samtalet/intervjun att ske via telefon. Vårt samtal kommer att spelas in och användas 

i framställningen av mitt examensarbete.  

 

Studien kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer * och du kan, när som 

helst du önskar, avbryta intervjun och ditt deltagande i studien utan att ge skäl till detta.  Ditt 

deltagande är frivilligt kommer att vara konfidentiellt. Inspelningarna kommer att raderas 

efter att arbetet är slutfört.  Alla namn som kommer skrivas i uppsatsen är fingererade och 

ingen information kommer att leda till dig som informant till denna uppsats. Det färdiga 

examensarbetet kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org . 

Vid frågor kontakta mig på: Mejl: XXXXXX@XXXXX 

Telefon XXX-XXXXXXX 

 

*https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/?_ga=2.91193434.1706977534.1518772478-1625230126.1512309182   

http://www.diva-portal.org/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.91193434.1706977534.1518772478-1625230126.1512309182
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.91193434.1706977534.1518772478-1625230126.1512309182


 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 

• I vilken/vilka årskurser undervisar du? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Vilka erfarenheter/utbildningar kring IKT har du? 

Beskriv din syn på klassbloggar 

• Varför har du valt att arbeta med klassbloggar i undervisningen? 

• Vilket är syftet med er klassblogg? 

• Hur länge har du arbetat med klassblogg i undervisningen? 

• Vilket syfte har ni med er klassblogg? 

Beskriv ert arbete med bloggen 

• Vilka digitala verktyg använder ni er av när ni bloggar? 

• Vilka mottagare har er klassblogg? Arbetar ni med kommentarer och följare på blog-

gen? 

• Vilken reaktion har ni fått från vårdnadshavare och andra läsare? 

• Hur ser ert dagliga arbete med bloggen ut? Vilka skriver/tar bilder/ publicerar 

• I vilka ämnen används bloggen? 

• Hur ofta publiceras inlägg på bloggen? 

• Hur många pedagoger är delaktiga i arbetet med bloggen? 

• Hur många elever arbetar med bloggen? 

 

Hur skapas delaktighet i arbetet med klassbloggen? 

• Hur ser du på begreppet delaktighet? 

• Hur ser du på delaktighet i samband med arbetet med klassblogg? 

• Skriver alla elever på bloggen? Vill alla skriva? 

• Hur gör ni om en elev inte vill skriva? 

• Hur upplever eleverna arbetet med klassbloggen? 

• Hur definierar du språk, läs och skrivproblematik? 



 

 

• Hur stöttar ni elever med språk, läs och skrivproblematik i arbetet med och kring 

bloggen? 

Elevernas syn på bloggen 

• Vad tyckte eleverna om bloggen när ni precis startat den? 

• Vad tycker eleverna nu? 

• Kan ni pedagoger se någon skillnad hos eleverna när det gäller viljan att använda 

bloggen? Motivation i skolarbetet kring bloggen? 

 

Vad har ni för helhetsintryck av bloggar i undervisningen? 

• Vilka fördelar kan ni se? 

• Vilka nackdelar (svårigheter) kan ni se? 

• Hur kan arbetet förbättras förändras? 

• Vilka tips vill ni ge till en pedagog som vill testa blogg i undervisningen men aldrig 

provat? 

• Vilka förutsättningar finns på din skola i arbetet med klassblogg? 

• Vilka reaktioner har ni fått ifrån kollegor? 

• Vilka tips vill ni ge andra pedagoger som vill använda bloggar i undervisningen? 


