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The purpose of this study was to explore the use of a blog in the classroom. This paper 

describes why the teacher created the blog and how the blog is used by teachers and pupils in 

and outside the classroom. The study also describes teachers’ thoughts regarding future use of 

the blog. Seven primary school teachers were interviewed and the material was analysed 

using a multimodal design theoretical perspective on learning (Selander & Kress 2010). 

 

The conclusion of the study was that the teachers created and designed blogs to give parents, 

pupils, relatives and others an opportunity to have an insight into the pupils’ school day. The 

blog is used mostly by teachers and pupils’ school work is published on the blog. The pupils 

in some classes use the blog to write weekly journals, make films and interviews that are 

published. Several teachers mention that publishing school work on the blog improves the 

quality of the school work. It seems that pupils try harder when the school work is published 

on the blog. Some teachers mention pupils’ age and their ability to write when discussing 

pupils posting work on the blog. The blog is though a multimodal way to communicate. It 

seems that the blog has the ability to support both pupils’ writing development and their 

competencies in multimodal communication. Regarding future use of the blog the teachers 

have many ideas and all teachers agree that pupils will be given the opportunity to use the 

blog more in the future. The ideas of future use can be related to the idea of the blog as a 

virtual third space, a link between home and school. In this third space pupils are able to use 

knowledge from home when carrying out school tasks.   

 

Since there are few studies regarding blogs in the classroom and especially regarding younger 

pupils, this study has given a wider perspective regarding the use of blogs in the classroom. 

 

Keywords: blog, school, designtheoretical, multimodality 

Nyckelord: blogg, skola, designteoretiskt, multimodalitet  



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och Bakgrund ......................................................................................................... 4 

1.1 Sociala medier .................................................................................................................. 5 

1.2 Blogg ................................................................................................................................ 6 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 6 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................................ 6 

2. Tidigare forskning .................................................................................................................. 7 

2.1 Bloggen i klassrummet ..................................................................................................... 7 

2.2 Att skriva sig till läsning ................................................................................................... 8 

2.3 Kommunikation mellan hem och skola ............................................................................ 8 

3. Övrig litteratur ...................................................................................................................... 11 

4. Teori ..................................................................................................................................... 12 

4.1 Bakgrund till designteoretiskt perspektiv ....................................................................... 12 

4.2 Designteoretiskt perspektiv på lärande ........................................................................... 12 

4.3 Didaktisk design ............................................................................................................. 13 

4.4 Multimodalitet ................................................................................................................ 13 

5. Metod och material ............................................................................................................... 15 

5.1 Val av metod ................................................................................................................... 15 

5.2 Förförståelse ................................................................................................................... 16 

5.3 Insamlat material ............................................................................................................ 16 

5.4 Information om intervjuade lärare .................................................................................. 17 

6. Resultatredovisning och Analys ........................................................................................... 18 

6.1 Klassbloggens layout och innehåll ................................................................................. 18 

6.2 Klassbloggen i och utanför klassrummet ........................................................................ 22 

6.2.1 Klassbloggens användningsområden ....................................................................... 24 

6.2.2 Klassbloggen ur perspektivet tredje rum ................................................................. 27 

6.2.3 Klassbloggens framtida användningsområden......................................................... 30 

6.2.4 Klassbloggen har mottagare ..................................................................................... 31 

6.3 Kommunikation med föräldrar via klassbloggen ........................................................... 33 

7. Sammanfattning och slutsatser ............................................................................................. 37 

7.1 Framtida forskning ......................................................................................................... 38 

8. Litteratur- och källförteckning ............................................................................................. 40 

8.1 Otryckta källor ................................................................................................................ 42 

Appendix 1 – Information till informanter ............................................................................... 43 

Appendix 2 – Intervjuguide ...................................................................................................... 44 

 



4 

 

1. Inledning och Bakgrund 

Blogg är ett socialt medium som funnit sin väg in i klassrummet på en del skolor. En blogg 

kan startas på initiativ från skolledningen där skolan har en blogg som kan användas för 

kommunikation med föräldrar. Ibland tar läraren initiativet och startar en blogg med sin klass 

eller ber eleverna att starta varsin blogg med ett specifikt undervisningssyfte vilket vanligen 

sker i de högre årskurserna. Användningen av en blogg i klassrummet kan ha olika syften och 

då detta är ett relativt nytt fenomen finns det få studier i ämnet, särskilt när det gäller yngre 

elever. Då användandet av bloggar ökar i samhället och tillhör många barn och föräldrars 

vardag, kan det finnas ett samhälleligt intresse att undersöka bloggens plats i skolan och i 

klassrummet. Därför omfattar detta arbete en undersökning av lärares användning av 

klassbloggar i grundskolans tidigare år. 

 

Det är ett av skolans övergripande mål enligt Läroplan för grundskolan, Lgr 11, att eleven 

skall kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande”. Digitala tekniker och verktyg skall således vara en del av 

undervisningen (Skolverket 2011, s. 20, 21, 62, 223, 224, 271). Dessa digitala verktyg skapar 

nya sätt att arbeta på för lärare och elever och ger möjligheter att synas utanför klassrummets 

väggar. Staffan Selander, professor i didaktik, och Eva Svärdemo-Åberg, lektor vid 

Stockholms Universitet, tar upp att vi inte längre borde fokusera på om det blir bättre om man 

digitaliserar skolan eftersom de digitala verktygen redan finns i klassrummet. Istället borde vi 

koncentrera oss på hur kommunikation och lärande kan ske med hjälp av digitaliseringen 

(2008, s. 15). Grundskolläraren och bloggaren Christina Löfving menar att lärare bör 

intressera sig för hur och till vad barn använder digitala verktyg hemma. Läraren får då en 

inblick i vilka erfarenheter och förmågor eleverna har när det gäller digitala verktyg vilket i 

sin tur ger läraren en utgångspunkt att arbeta vidare med (2011, s. 29, 39-40).  

 

Barns och ungas användning av digitala verktyg i hemmet kartläggs regelbundet sedan 2005 

av Statens Medieråd. Statens Medieråd har till uppgift att stärka och skydda barn och unga i 

deras medieanvändning och deras uppgift är också att följa utveckling och forskning inom 

området samt sprida information och kunskap till föräldrar och skolor. Undersökningarna 

Ungar och Medier 2012/2013 och Småungar & Medier 2012/2013 visar att den 

genomsnittliga debutåldern för internet har sjunkit från 9 år till 3 år jämfört med 2005. Detta 

betyder att många barn har erfarenheter av internet redan innan de börjar skolan. 
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Undersökningarna visar vidare att 91 % av barnen i åldern 5-8 år har tillgång till internet 

hemma och 10 % använder sig av sociala medier, vilket är en ökning jämfört med 2010 då 

siffran låg på 4 %. Användningen av sociala medier ökar dock stadigt med stigande ålder. 

56 % av barnen i åldern 9-12 år använder sig av sociala medier minst en gång/vecka 

(Medierådet 2013). En annan undersökning visar att 90 % av hela befolkningen mellan 

9-79 år har åtkomst till internet och även denna undersökning visar att användningen av 

sociala medier är något som stadigt ökar. 2009 använde sig 26 % av sociala medier en 

genomsnittlig dag att jämföra med 47 % år 2012 (Nordicom 2013, s. 6, 29). 

Undersökningarna visar att nästan alla vuxna och barn i Sverige har tillgång till internet 

hemma och att användningen av sociala medier ökar. Denna tydliga ökning av vuxnas och 

barns användning av internet och sociala medier skapar ett samhälleligt intresse att undersöka 

lärares tankar om hur barns digitala erfarenheter hemifrån kan användas i dagens klassrum 

genom användning av en klassblogg. 

 

Det talas om att vi lever i ett informationssamhälle och en mängd information passerar oss 

varje dag från olika avsändare. Som förälder får du information från ditt barns skola. Det är en 

del av skolans och lärarens uppdrag att samarbeta med hemmet och däri ligger att informera 

om det som händer i skolan (Skolverket 2011, s. 9, 13, 16). Lärare väljer att informera på 

olika sätt och digitala verktyg med åtkomst till internet på skolorna ger läraren möjlighet att 

informera på nya sätt. I Lgr 11 framgår följande om varje skolas utveckling. 

 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen 

har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 

och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället (Skolverket 

2011, s. 11). 

 

Det framgår att nya metoder skall prövas och utvecklas i samspel med personal, hem och 

omgivande samhälle. Användningen av klassblogg följer samhällets utveckling och kan ses 

som en ny metod som kan prövas i skolan.  

 

1.1 Sociala medier 

Sociala sajter eller sociala medier omfattar medier och sociala kontakter menar Löfving. Hon 

hävdar vidare att sociala medier är kommunikation, integration och innehållsskapande med 
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hjälp av teknik. Innehållet är inte statiskt och skapas och omskapas av samtliga användare. Vi 

måste ta reda på sociala mediers betydelse i samhället för att sedan besluta om den eventuella 

användningen av sociala medier i undervisningen anser Löfving (2011, s. 104-105). 

 

1.2 Blogg 

Blogg är en förkortning av ordet webblogg. Enligt Nationalencyklopedin kan man förstå det 

sociala mediet blogg som en öppen dagbok på nätet. Varje blogginlägg är daterat och läsaren 

kan kommentera inlägget (2013).  Lars Våge, bloggare och bibliotekarie, definierar en blogg 

som en enklare form av en webbplats vilken frekvent uppdateras med daterade texter där den 

nyaste texten hamnar längst upp. Bloggars innehåll varierar och kan bestå av dagböcker, 

nyhetsrapporter, förmedling av kunskap, åsikter eller skvaller (2005, s. 9, 10). Rebecca Blood, 

en pionjär inom bloggvärlden, menar att ”Just as email has made us all writers, weblogs has 

made all of us publishers.” (2002, s. x). Då studien fokuserar på lärare som bloggar med sin 

klass, alltså klassen har en blogg tillsammans, kommer begreppen klassblogg och blogg att 

användas. 

 

1.3 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående är en studie kring användning av en klassblogg i skolan högst 

relevant. Studien redogör för lärares perspektiv på varför hen startar en klassblogg, vilket 

syfte lärare har med bloggen och hur lärare resonerar kring bloggens användningsområden.  

 

Syftet med detta examensarbete är att genom en kvalitativ studie undersöka vilka pedagogiska 

tankar lärare har vid användning av en klassblogg i grundskolans tidigare år för att få ett 

djupare perspektiv på klassbloggens användningsområden i och utanför klassrummet. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur motiverar lärare skapandet av en klassblogg och användandet av en klassblogg i 

undervisningen? 

Hur använder lärare och elever klassbloggen i och utanför klassrummet? 

Hur resonerar lärare kring klassbloggens framtida användningsområden? 
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2. Tidigare forskning 

Här nedan följer den tidigare forskning och de studier som utifrån det insamlade materialet 

kan ses relevant för denna studie. 

 

2.1 Bloggen i klassrummet 

Först presenteras den tidigare forskning och de studier som gjorts om användningen av 

bloggar i skolan som kan anses vara väsentliga. 

 

I en amerikansk studie har 13 lärares syn på hur användningen av internet påverkar litteracitet 

i klassrummet undersökts, vilket presenteras i artikeln The Journey Ahead: Thirteen Teachers 

Report How the Internet Influences Literacy and Literacy Instruction in Their K-12 

Classrooms. Lärarna har valts utifrån att deras kollegor anser dem vara ett föredöme vad 

gäller användning av digitala verktyg i klassrummet. Enligt sju av åtta låg- och 

mellanstadielärare i studien ökade elevers motivation och kvaliteten på deras arbete när de var 

medvetna om att arbetet blev publicerat på internet (Karchmer 2001). Flertalet svenska 

examensarbeten i ämnet användning av blogg i undervisningen, har visat liknande resultat. 

Elevers motivation och intresse i lärsituationer har ökat i samband med att man använder 

blogg i undervisningen (Andersson & Nywertz 2012; Christersson 2011; Palmblad 2009; 

Thegel 2012). 

 

I artikeln The Influence of Classroom Blogging on Elementary Student Writing har en 

kvalitativ amerikansk studie undersökt hur användningen av en blogg skulle kunna bidra till 

utveckling av elevernas litteracitet och skrivande. Studien utfördes av en grupp elever i 

årskurs 5 under ett skolår och 32 blogg lektioner genomfördes. Bloggen ses i studien ur ett 

perspektiv där den används för kommunikation och interaktion. Studien visar att eleverna i 

början av året hade svag känsla för att deras skrivande hade någon annan mottagare förutom 

läraren. Under året utvecklas elevernas skrivande och de får självförtroende och vill dela med 

sig av sina intressen och idéer till bloggens mottagare. Bloggen gav genom kommunikation 

och interaktion med andra möjlighet till utveckling av elevers litteracitet och skapade ett 

meningsfullt lärande (McGrail & Davis 2011). 

 

En förutsättning för att kunna skapa och använda en klassblogg är att det finns digitala 

verktyg i klassrummet. I rapporten It-användning och it-kompetens i skolan presenterar 
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Skolverket på uppdrag av regeringen vilka förutsättningar elever och lärare har för 

IT-användning i skolorna samt vilken kompetens som finns. Jämfört med den rapport som 

presenterades för tre år sedan har fler lärare och elever tillgång till datorer och surfplattor 

idag. Elevers IT-användning omfattar till stor del skrivuppgifter och användningen av datorer 

i matematikundervisningen är ovanlig. Det finns ingen ökning av användningen av IT i de 

naturorienterande ämnena och teknik (2013, s. 6-7). 

 

2.2 Att skriva sig till läsning 

Denna tidigare forskning är relevant då samtliga lärare i studien utom en använder sig av 

metoden Att skriva sig till läsning, ASL. Materialet visar att man kan se kopplingar mellan 

ASL och användning av klassblogg. 

 

Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, pekar på att forskningen de senaste decennierna 

har visat på att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa. Därför menar han att den 

traditionella läs- och skrivinlärningen kan ersättas av en metod där man med datorn till hjälp 

istället genomför en skriv- och läsinlärning. Metoden grundar sig på ett treårigt 

forskningsprojekt där elever från 14 klasser i årskurs 1-4 (motsvarande årskurs f-3 i Sverige) 

deltog. Trageton menar att det finns stora fördelar med att använda datorn då många 6-åringar 

tycker det är svårt att skriva för hand. Genom att arbeta i par vid datorn där man turas om att 

skriva det den andra säger, uppmuntras samtalen och den muntliga kompetensen utvecklas 

parallellt. Andra fördelar med att vara två vid varje dator är att eleverna hjälper varandra med 

bokstäver, att skriva text, att läsa och hantera tekniska svårigheter. Eleverna erhåller var sin 

utskriven kopia av det de skrivit. Finmotoriken tränas upp genom att rita teckningar till varje 

datautskrift. Trageton påpekar vidare att autentiska mottagare av texterna ger eleverna 

stimulans och motivation i sitt skapande (2005, s. 7, 9, 62, 66, 74, 86, 103, 133). 

 

2.3 Kommunikation mellan hem och skola 

Datorkommunikation blir ett allt vanligare sätt att kommunicera i dagens samhälle vilket 

också syns i skolans värld. I rapporten It-användning och it-kompetens i skolan beskrivs att en 

förändring skett jämfört med tidigare år och idag sker kommunikation mellan hem och skola 

”till stor del med hjälp av it” (Skolverket 2013, s. 7). Tidigare forskning i ämnet är relevanta 

då insamlat material visar att samtliga lärare på något sätt använder klassbloggen vid 

information och kommunikation med föräldrar. 
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Artikeln ‘I’m a completely different person at home’: using digital technologies to connect 

learning between home and school beskriver en brittisk studie lärares, elevers och föräldrars 

erfarenheter av digital kommunikation mellan hem och skola. Artikeln presenterar vidare hur 

digital kommunikation skulle kunna sammankoppla barns lärande i hemmet och i skolan. 

Överlag ansåg lärarna, eleverna och föräldrarna att digital kommunikation mellan hem och 

skola skulle innebära en positiv förändring. Lärare, elever och föräldrar såg dock generellt 

lärande hemma och i skolan som två separata aktiviteter och ville bevara gränsen däremellan. 

Digitala aktiviteter eleverna gjorde hemma såsom skriva en novell, designa digitala bilder 

eller göra en film kunde eleverna inte se att de hade relevans för deras lärande i skolan. 

Författaren tar upp att då elever vanligen utför digitala aktiviteter hemma skulle man med 

hjälp av digital teknik kunna skapa ”a third space”, ett tredje virtuellt rum, mellan hem och 

skola. I detta tredje virtuella rum skulle eleverna ges möjlighet till en meningsskapande 

kommunikation där erfarenheter från både hem och skola utnyttjas (Grant 2011). 

 

En studie av lärares attityder till att använda datorkommunikation vid kontakt med föräldrar 

har gjorts av Karlsson & Pettersson för att se om det kan stärka föräldrakontakten och ha en 

positiv påverkan på stressen i lärares yrke. Undersökningen visar att de flesta lärare var 

positiva till att använda datorkommunikation. De lärare som var negativt inställda var de som 

inte använder datorkommunikation regelbundet. E-post och även hemsida var det 

kommunikationssätt som lärarna i undersökningen föredrog. Karlsson & Pettersson 

presenterar i studien att lärarna anser att datorkommunikation har positiva effekter genom att 

det sparar tid och når ut till många samtidigt. De negativa effekterna var att man inte alltid får 

rätt information och måste anpassa sig till tekniken. Slutsatsen blev enligt Karlsson & 

Pettersson att införandet av datorkommunikation skulle leda till mindre stress då 

föräldrakontakten förbättras, minskar arbetsbelastningen och sparar tid (2004). 

 

Alvarsson & Lennartsson har genomfört en studie av lärares attityder till olika former av 

föräldrakontakt och särskilt av e-post. Samtliga lärare menar att de olika 

kommunikationssätten inte kan ersätta varandra utan att de istället kompletterar varandra. 

Alvarsson & Lennartsson redovisar att lärarna har olika inställning till e-post. En del lärare ser 

fördelar med att det går snabbt och att man kan kommunicera oberoende av tid och plats. 

Några lärare anser det vara tidskrävande, ett osäkert sätt att skicka känslig information och att 
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det kan leda till missförstånd. Alla lärare var dock överens om att det inte kan ersätta den 

personliga kontakten mellan lärare och föräldrar (2009). 
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3. Övrig litteratur 

Det finns också övrig litteratur relevanta att presentera som handlar om att blogga i 

klassrummet. Denna litteratur ger ytterligare ett perspektiv på lärares syn på bloggen i 

klassrummet. 

 

I Classroom Blogging: A Teacher´s Guide To Blogs, Wikis, & Other Tools that are Shaping a 

New Information Landscape ger den amerikanske läraren och föreläsaren David F. Warlick en 

introduktion och guide till användning av blogg i klassrummet. World Wide Web ses ofta som 

ett globalt bibliotek enligt Warlick och vidare anser han att bloggvärlden kan ses som en 

global konversation. När vi kommunicerar använder vi inte bara text idag utan även bilder 

vilket ofta är ett effektivare sätt att kommunicera menar Warlick. Litteracitet handlar om att 

kommunicera och att blogga handlar också om att kommunicera. Således kan man se ett 

samband mellan litteracitet och att blogga. Vidare hävdar Warlick att den främsta förmågan i 

skolan idag är att kommunicera (2007, s. 37, 61, 109, 127-128). 

 

  



12 

 

4. Teori 

Nedan följer en redogörelse för ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. Detta 

perspektiv på lärande har sin utgångspunkt i representation av kunskap via olika medier samt 

användningen av digitala verktyg och digitala miljöer i undervisningen, vilket stämmer bra 

överens med denna studie om användningen av klassbloggar. 

 

4.1 Bakgrund till designteoretiskt perspektiv 

Skolorna idag har inte samma fasta ramar som förr. Läroplanen ger vissa riktlinjer men säger 

inget om hur klassrummet skall se ut eller vilka läroböcker som skall användas. Genom 

dagens snabba samhällsutveckling blir läroböcker och lärares kunskaper snabbt inaktuella och 

måste ständigt uppdateras. Samhället ställer också krav på att nya förmågor och kompetenser 

utvecklas. I Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande presenterar Staffan 

Selander och Eva Svärdemo-Åberg nya perspektiv på lärande med fokus på ett 

designteoretiskt, multimodalt och globalt perspektiv på lärande. I boken Design för lärande – 

ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander & Gunther Kress professor i ”Semiotics and 

Education”, presenteras och fördjupas det designteoretiska och multimodala perspektivet 

ytterligare. Lärandet står i centrum enligt denna teori, ett lärande där läraren och eleverna 

formar lärandet i samspel med varandra och i samspel med olika medier. Lärandet designas av 

läraren och läraren reflekterar kring vilket lärande det leder till vilket ger ett designteoretiskt 

perspektiv på lärande (Selander & Kress 2010, s. 11-12; Selander & Svärdemo-Åberg 2008, 

s. 23-25). 

 

4.2 Designteoretiskt perspektiv på lärande 

Utgångsläget för ett designteoretiskt perspektiv på lärande är att lärande betraktas som en 

”process av teckenskapande aktiviteter” (Selander & Svärdemo-Åberg 2008, s. 22) med fokus 

på nyckelorden didaktisk design och multimodalitet. Lärande ses som en meningsskapande 

aktivitet där människan samspelar och anpassar sig till den omgivande miljön. När människan 

samspelar med andra människor gör hon det genom att kommunicera med andra vilket 

framhäver människan som social varelse. Digitaliseringen i västvärlden gör att lärande också 

kräver vissa tekniska förutsättningar och anpassningar. För att skapa en bättre förståelse för 

hur lärare designar meningsskapande lärprocesser bör betydelsen av de redskap, teckensystem 

och medier som används framhävas anser Selander & Svärdemo-Åberg. Förutsättningarna för 

lärande förändras beroende på vilka resurser som används. Enligt det designteoretiska 
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perspektivet skall tonvikt också läggas på det meningsskapande som sker i det sociala 

samspelet med andra genom teckenskapande och kommunikation. Genom kommunikation 

och samspel med andra bearbetas informationen och transformeras till kunskap (Selander & 

Svärdemo-Åberg 2008, s. 8, 17-22, 35-36). 

 

4.3 Didaktisk design 

Design handlar om att skapa något helt nytt eller att omskapa något, ett föremål eller en 

process. Det handlar om en kombination av formen, det estetiska och funktionen. Didaktisk 

design kan förstås genom att kopplas till lärprocesser som finns både i skolan och på fritiden. 

Selander & Kress menar att läraren skapar en didaktisk design, en design för lärande, när 

läraren organiserar undervisningen genom att planera lektioner, välja resurser och använda 

klassrummet. Klassrummet är ett fysiskt rum för lärande men lärandets rum kan också vara 

virtuella platser som den värld som upplevs i datorskärmen. I det virtuella rummet via en 

dator kan man ta del av det globala informationsflödet genom att hämta och producera 

information, spela spel och kommunicera med andra. Resurser för lärande är de redskap, 

material och tecken som används. Valet av resurser handlar både om innehållet och om det 

estetiska. Selander & Kress anser att resurserna är kopplade till det sociala sammanhang de 

förekommer i. Resurserna omskapas i olika kontexter och skapar olika förväntningar och 

möjligheter till användning (Selander & Kress 2010, s. 20-21, 23-24, 47-51; Selander & 

Svärdemo-Åberg 2008, s. 27). 

 

4.4 Multimodalitet 

Multimodal kommunikation avser kommunikation via flera resurser. När människan 

kommunicerar använder vi bland annat ljud, rörelser, symboler, tecken, bilder och film i 

varierande kombinationer för att skapa en meningsfull värld. Nämnda resurser har olika 

betydelser i olika sammanhang och tolkningen av dessa är baserad på biologiska, 

psykologiska och sociala förutsättningar. Selander & Kress förklarar att betydelsen av 

resursernas olika kombinationer skapas genom människors sociala interaktion utifrån sinnenas 

tolkningar och våra tidigare erfarenheter. Genom tiderna har det skrivna och tryckta språket 

haft en särställning som resurs och i skolans värld baseras fortfarande vetande till stor del på 

skriftspråket. Men orden att skriva och text avser inte samma sak idag som för trettio år sedan 

menar Selander & Kress. En text idag kan kommunicera och skapa mening genom att omfatta 

många representationer vilket kan benämnas som det vidgade textbegreppet. Selander & 
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Kress beskriver ett skifte från en informationsförmedling som är skriftbaserad via en textsida 

till en multimodal hantering av information via bildskärm. Bildskärmen erbjuder möjligheter 

att kombinera visuella, rörliga och audiella uttryck. Individen är inte längre en mottagare av 

information utan blir framför bildskärmen också en producent av information. Selander & 

Kress hävdar att multimodal kommunikation, kommunikation med hjälp av flera resurser, 

kommer att få alltmer betydelse (Selander & Kress 2010, s. 26-31). 
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5. Metod och material  

För att samla in forskningsmaterial kan man använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ 

forskning beroende på vad som ska studeras. I den kvantitativa forskningen är man intresserad 

av att mäta saker, ställa hypoteser, titta på orsak och verkan samt testa om teorier stämmer, ett 

tillvägagångstätt vanligen förekommande inom den naturvetenskapliga forskningen. Den 

kvalitativa forskningen vill istället upptäcka, förstå processer, situationer och fenomen samt 

beskriva företeelser. I den kvalitativa metoden kan man använda sig av intervjuer eller 

observationer för att undersöka människors livssituation genom att möta dem i deras sociala 

verklighet (Dalen 2007, s. 11; Kullberg 2004, s. 52-56). I denna studie har en kvalitativ 

forskningsmetod använts vilket är den vanligaste metoden inom den humanvetenskapliga 

forskningen och det stämmer bra överens med examensarbetets syfte att skaffa sig kunskap 

om lärares tankar kring fenomenet klassbloggar. Det är dock svårt att göra några 

generaliseringar utifrån denna undersökning då studien endast omfattar sju lärares 

resonemang kring användning av klassbloggar. 

 

5.1 Val av metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden använder sig av till exempel intervjuer och/eller 

observationer för att samla in material. Intervjun är passande att använda om man vill få 

kunskap ”om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen 2007, s. 9). Då 

denna studie handlar om just detta, att ta del av de erfarenheter och tankar lärare har kring att 

blogga i klassrummet, har metoden intervju valts för att samla in material. Intervjuformen 

som har använts är den semistrukturerade intervjun där avsikten är att utifrån några 

förutbestämda frågor skapa en situation där informanterna kan berätta relativt fritt kring olika 

teman. Intervjuaren bör tillåta pauser för att ge informanten utrymme att reflektera över 

frågorna (Dalen 2007, s. 31, 39). 

 

I samband med den kvalitativa forskningsintervjun finns det enligt etikprövningslagen vissa 

etiska krav man måste vara medveten om. Då denna studie omfattar intervjuer av vuxna 

människor är följande krav relevanta i denna studie: 

 

- krav på samtycke 

- krav på att bli informerad 

- krav på konfidentialitet (Dalen 2007, s. 20-21). 
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Ovannämnda krav har jag haft i åtanke och uppfyllt vid min kontakt med informanterna, se 

Appendix 1 Information till informanter. För att lärarnas identitet skall bevaras konfidentiellt 

är samtliga namn i detta arbete fiktiva. 

 

Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna gick det att identifiera vissa teman. Därför 

har jag valt att göra en tematisk analys av intervjumaterialet utifrån de teorier och tidigare 

forskning som presenterats. De huvudteman som återfinns under rubriken Resultatredovisning 

och Analys är Klassbloggens layout och innehåll, Klassbloggen i och utanför klassrummet 

och Kommunikation med föräldrar via klassbloggen. 

 

5.2 Förförståelse 

Forskarens egna föreställningar och tankar beträffande det fenomen som ska studeras 

benämns förförståelse. Vid mötet med informanterna, genomgång av materialet och vid 

tolkning av materialet stödjer förförståelsen forskaren i dennes arbete. Förförståelsen bidrar 

till en bättre förståelse för informanternas beskrivningar, tankar och känslor (Dalen 2007, 

s. 13). Förförståelsen kan också leda till förutfattade meningar och fördomar. Att jag som 

lärarstudent intervjuade lärare innebar att jag har en viss förförståelse för läraryrket och dess 

innebörder. Då jag inte visste så mycket om bloggar och framförallt klassbloggar när jag 

började min forskning fördjupade jag mig i ämnet på flera sätt. Inför varje intervju studerade 

jag respektive klassblogg för att göra mig en bild av läraren och klassen som bloggar. Jag 

läste också respektive skolas styrdokument och vision med fokus på synen på sociala medier 

och digitala verktyg. Mina förberedelser underlättade för mig vid intervjuerna då jag kände 

mig väl insatt i vad respektive lärares blogg innehöll. Min förförståelse vad gäller läraryrket 

samt mina nyvunna kunskaper om klassbloggar kan ha lett till att jag vid intervjuerna inte 

begärde lika fullständiga svar som jag skulle gjort utan förkunskaper. 

 

5.3 Insamlat material 

Vid uppsökandet av relevanta informanter att intervjua sökte jag till att börja med på internet 

efter aktiva klassbloggar för årskurs f-3. Med aktiva klassbloggar menar jag bloggar där jag 

såg att bloggen kontinuerligt uppdaterats. När jag hittade en aktiv klassblogg letade jag upp 

skolans hemsida och klasslärarens namn för att få fram kontaktuppgifter. Jag mailade sedan 

lärarna för att introducera mitt examensarbete samt fråga om jag kunde komma till skolan och 

genomföra en intervju. Jag fick positiv respons från sju lärare och bokade tider för intervjuer. 
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Vid ett intervjutillfälle hade jag en gruppintervju med två lärare medan de andra intervjuerna 

var individuella. Vid gruppintervjun av de två lärarna upplevde jag fördelar med att deras 

samtal med varandra ledde till att jag fick mer information utöver mina intervjufrågor genom 

att de diskuterade och jämförde hur de arbetade med sina respektive klassbloggar. 

 

Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet. I denna studie har det varit relevant vad 

informanterna berättar och inte hur de berättar något. Således har talspråket inte återgivits 

exakt. 

 

5.4 Information om intervjuade lärare 

Nedan är en tabell som visar de sju lärarnas fiktiva namn, vilken årskurs de undervisar i samt 

vilka digitala verktyg som finns i klassrummet. Eftersom alla lärare utom en använder sig av 

metoden Att skriva sig till läsning ASL i undervisningen, en metod som presenterats under 

rubriken Tidigare forskning, har jag valt att ta med information om vilka skolor/lärare som 

använder sig av denna metod. Under rubriken Resultatredovisning och Analys återfinns 

kopplingar mellan ASL och användning av en klassblogg. 

 

 Årskurs ASL används 
på skolan 

ASL används 
av läraren 

Antal surfplattor 
i klassrum 

Antal bärbara 
datorer 

Anna 1 ja Ja 9   

Fredrik förskoleklass ja Ja 9   

Åsa 3 nej nej 1   

Nina 1 nej Ja 0 1 dator per 
elev 

Sylvia 2 ja Ja 13   

Tove 1 ja Ja 9 
 Ida 2 ja Ja 9 
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6. Resultatredovisning och Analys  

Nedan presenteras det insamlade materialet utifrån hur lärarna vid intervjuerna samtalar om 

klassbloggens syfte, innehåll och layout samt hur lärarna genom samtalen konstruerar bloggen 

som ett pedagogiskt verktyg i och utanför klassrummet. Materialet diskuteras och analyseras 

utifrån den tidigare forskning och de teorier som presenterats tidigare.  

 

6.1 Klassbloggens layout och innehåll 

Lärarna i studien har använt sig av olika bloggverktyg, layout och innehåll på klassbloggarna. 

Denna introduktion som presenterar respektive lärares klassblogg är relevant då bloggarnas 

innehåll återspeglar lärarnas tankar kring klassbloggen och dess användningsområden. I de 

enklare klassbloggarna är det lärarna som gör alla blogginlägg och i de klassbloggar där 

lärarna har skapat en mer utvecklad blogg med mer innehåll gör lärare och elever blogginlägg. 

Samtliga klassbloggar innehåller en rubrik överst med klassens och bloggens namn.  

 

Nina som har en årskurs 1 har skapat en klassblogg med några rubriker upptill på sidan med 

information om viktiga datum, läxor och fritids. Till höger finns ytterligare rubriker för till 

exempel matematik innehållande underrubriker med länkar till mattespel.  De dagliga 

blogginläggen innehåller längre texter med bilder, länkar till webbsidor eller videoklipp.  

Under ett inlägg finns ett videoklipp på några av eleverna när de visar upp, säger namn och 

läte på djur på engelska. Nina berättar om hennes syn på digitala verktyg i klassrummet. 

 

Jag skulle ha svårt att arbeta på en skola utan digitala hjälpmedel. Det är en hjälp för mig i mitt 

arbete. När man hör att inte ens läraren har en egen dator. Här har vi en snigel, då sätter vi igång 

en snigelfilm. (Nina) 

 

Nina har haft en blogg med sin tidigare klass och visar med sitt uttalande att hon har vana vid 

digitala verktyg och helst vill arbeta på en skola där digitala verktyg finns. 

 

Tove är lärare i årskurs 1 och har en nystartad klassblogg med några rubriker upptill med 

skolämnen såsom NO/SO och svenska. Tove berättar följande om innehållet i bloggen. 

 

Nu talar jag om vad vi gör och om vi har något längre arbete inom NO eller SO. […] Jag har 

olika flikar för olika ämnen och längre projekt lägger vi där men vad vi gör i vardagen lägger vi 

under inlägg. Som idag har jag skrivit om idrotten, vi håller på att träna grovmotorik med 

stationer, då har jag skrivit det och lägger dit några bilder. (Tove) 
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Anna som är lärare i en årskurs 1 har nyligen startat sin första klassblogg och Fredrik, lärare i 

en förskoleklass, har en nystartad klassblogg men har tidigare bloggat med elever i årskurs 6. 

Båda arbetar på samma skola och med dem utfördes en gruppintervju. Anna och Fredrik har 

lagt upp liknande klassbloggar med enkel layout där det till höger finns menyer uppdelade 

månadsvis med undermenyer för varje inlägg. Klassbloggarna är bildbaserade där varje inlägg 

består av bilder med korta bildtexter ovanför eller under bilden. Bilderna är mestadels från 

undervisningssituationer i klassrummet, på elevarbeten och från utflykter. Fredrik beskriver. 

 

De flesta människor, vuxna som barn har lättare att få information från bilder istället för texter 

så jag försöker att inte skriva långrandiga texter i bloggen alls. Det är bildbaserat med 

bildtexter. (Fredrik) 

 

Lärarna lyfter fram klassbloggens varierade möjligheter till att förmedla information. Fredrik 

berättar att han använder bilder på klassbloggen och att han anser att människor lättare tar till 

sig information via bilder. Detta är något som stämmer med Warlicks syn på kommunikation, 

att bilder ofta är ett effektivare sätt att kommunicera (2007). Toves klassblogg innehåller 

också framförallt bilder vid inläggen medan Ninas klassblogg är mer utvecklad och innehåller 

bilder och även videoklipp och länkar. Varje blogginlägg har olika mängd skriven text i 

respektive blogg. Selander & Kress beskriver en övergång från skriftbaserade textsidor som 

förmedlar information till en hantering av multimodal information via bildskärm. För att 

uppnå kommunikation och meningsskapande används multimodal information, en 

information innehållande många olika representationer såsom visuella, rörliga och audiella. 

Det multimodala sättet att kommunicera blir allt viktigare idag menar Selander & Kress 

(2010). Nina har genom inspelningen av videoklippet om djur på engelska valt att använda sig 

av flera representationer. Barnen håller i ett djur som kan ses som ett visuellt uttryck, de säger 

djurets namn som kan ses som ett audiellt uttryck och videoklippet skapar ett rörligt uttryck. 

Dessa uttryck skapar tillsammans en multimodal kommunikation och utifrån Selander & 

Kress teori kan meningsskapande uppnås. 

 

Åsa har en klassblogg för sin årskurs 3 som hon startade när eleverna gick i årskurs 2. Hon 

har också bloggat med sina tidigare klasser på en annan skola. Klassbloggen innehåller många 

menyval upptill för varje ämne, veckobrev, veckobok och webbmagistern. Utförlig 

information om undervisningen finns på bloggen där Åsa presenterar varje område som 

klassen arbetar med genom att lägga in tidsperiod, koppling till läroplanen, lektionsinnehåll, 
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kunskapskrav och bedömning. Vid intervjun berättade Åsa om tankarna om innehållet på 

bloggen och syftet med klassbloggen. 

 

Jag tänkte perfekt för rektorn, när han frågar mig vad jag gör på lektionerna. Då säger jag titta 

på min blogg. […] Istället för att ha ett block hemma, här är min planering och veckobreven till 

föräldrarna, så har jag alla dokument samlade på ett ställe på bloggen. 

[…] 

Det finns i läroplanen, de ska kunna hantera en dator och lägga in bilder, blogg är ett väldigt bra 

sätt.  (Åsa) 

 

Åsa har valt att använda klassbloggen som ett forum för allt hon gör före, under och efter 

lektionerna. Selander & Kress tar upp att kunskaper och information i dagens samhälle snabbt 

blir föråldrade. Samhället ställer krav på nya förmågor och kompetenser (2010). I Selander & 

Kress text talas det om utveckling av nya förmågor och kompetenser i undervisningen och 

detta kan då tolkas som att det är något som endast eleverna bör utveckla. Med bakgrund till 

Åsas användning av klassbloggen, som ställer krav på nya förmågor och kompetenser hos 

henne, kan man se det som att dessa nya förmågor och kompetenser som samhället ställer 

krav på också måste finnas hos lärarna för att eleverna skall kunna få möjlighet att utveckla 

desamma. Ida kan ses bekräfta detta genom följande uttalande. 

 

Nej, än så länge är det jag som bloggar. Jag känner att jag måste känna mig helt bekväm och 

säker först. […] Det är inte omöjligt, eleverna skulle nappa på det direkt. (Ida) 

 

Tove pratar också på liknande sätt.  

 

Nästa mål är att lägga ut länkar och sen att de kan göra egna filmer och lägga in. Att man 

bygger på. […] Jag måste bli trygg med det ena innan jag börjar med det andra. (Tove) 

 

Ida nämner som en anledning till att eleverna inte bloggar själva är att ”jag måste känna mig 

helt bekväm först”. Tove säger ”jag måste bli trygg med det ena innan jag börjar med det 

andra”. Således framgår det att Ida och Tove anser att de först måste besitta dessa nya 

förmågor och kompetenser när det gäller klassbloggen innan eleverna får möjlighet att 

utveckla förmågor och kompetenser att blogga. 
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Ida som har en årskurs 2 och har nyligen startat sin första klassblogg med rubriker upptill för 

olika ämnen. Ida säger följande om vad som läggs ut på bloggen. 

 

Det kan vara precis vad som helst. Självklart är det om det har varit speciella händelser som att 

vi träffat faddrarna, varit på höstvandring eller i badhuset. Men jag försöker att inte bara lägga 

speciella händelser. Vi hade Astrid Lindgren tema och där var det olika berättelser de skrivit, 

eller idag tog vi fram Ipads och jobbade med dem. Jag har både en pågående blogg och 

undersidor med Rasten och med ämnena, som vad gör vi i matteundervisningen. Det är under en 

uppbyggnadsfas. (Ida) 

 

När Ida säger att klassbloggen är under en uppbyggnadsfas förklarar hon att hon har många 

ytterligare idéer om vad hon vill lägga in på bloggen. De andra lärarna uttryckte sig på 

liknande sätt att klassbloggen skall utvecklas och förbättras framöver. Selander & Kress 

beskriver didaktisk design, en design för lärande, som något läraren skapar genom att välja 

resurser för lärande såsom rum för lärandet (2010). Rum för lärande kan vara klassrummet 

men också ett virtuellt rum som upplevs och används via datorskärmen. Klassbloggen kan ses 

som ett virtuellt rum där det finns möjlighet för läraren att skapa, omskapa och designa 

klassbloggen utifrån de lärprocesser läraren planerar. 

 

Sylvia har en klassblogg med sin årskurs 2 med mycket innehåll. Hon upplevs som en van 

klassbloggare och har bloggat med tidigare klasser. Menyvalen upptill omfattar presentationer 

av klassen och skolan, information om olika arbetssätt klassen använder sig av samt 

elevarbeten av olika slag såsom videoinspelningar av elevernas bokrecensioner och intervjuer. 

Till vänster finns det länkar till andra webbsidor. Det är stort fokus på musik och sång i 

undervisningen vilket syns på bloggen och Sylvia berättar om innehållet på bloggen. 

 

Nu har vi en rätt stor blogg. Vi sjunger och lägger ut varje sång. Man behöver inte göra det så 

avancerat. (Sylvia) 

 

När Sylvia beskriver att ”man behöver inte göra det så avancerat” kan det tolkas som att hon 

anser att varje lärare själv kan välja vad och hur mycket klassbloggen skall innehålla.  

 

Lärarnas klassbloggar har olika innehåll och layout och utgår från den didaktiska design av 

det virtuella rummet klassblogg som lärarna skapat. Anna, Fredrik, Tove och Ida har enklare 

klassbloggar med bild och text från undervisningstillfällen, elevers arbeten och utflykter. Nina 

och Sylvia har mer utvecklade klassbloggar med fler menyer som innehåller blogginlägg med 

bild och text från skolvardagen men också videoklipp och länkar till andra webbsidor. Åsas 
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klassblogg skiljer sig från de andra genom att hon utöver de dagliga blogginläggen från 

undervisningen har valt att lägga ut dokument innehållande planering av lektioner, 

kunskapskrav och bedömning samt kopplingar till läroplanen. Selander & Kress menar att den 

didaktiska designen, designen för lärande, förstås genom att den kopplas till lärprocesser som 

finns i skolan och på fritiden (2010).  Klassbloggarna innehåller många olika representationer, 

visuella, rörliga och audiella, och kan således ses som det Selander & Kress benämner som 

multimodal hantering av information (2010). Hur lärarna designat klassbloggarna och hur 

detta kan kopplas till bloggens användningsområden utvecklas vidare under Klassbloggen i 

och utanför klassrummet.  

 

6.2 Klassbloggen i och utanför klassrummet 

Ovan presenterades klassbloggarnas layout och innehåll och hur lärarna designat 

klassbloggarna. Här följer en beskrivning av hur eleverna och lärarna använder klassbloggen i 

och utanför klassrummet samt lärarnas pedagogiska tankar om klassbloggen och dess framtida 

användningsområden. 

 

Till att börja med följer en beskrivning av elevernas reaktioner när lärarna berättade för 

eleverna att de hade skapat och skulle använda sig av en klassblogg. Beskrivningen omfattar 

också lärares tankar kring fenomenet blogg och lärares syn på elevers tankar om internet och 

klassbloggen. 

 

Fredrik berättar om hur hans förskoleklass reagerade när han berättade om klassbloggen. 

 

När man startar blogg i en förskoleklass undrar de vad är det? Men sen visade jag bloggen på 

vår smartboard och då blir de jätteglada.[…] Sen märker man att eleverna blir mer och mer 

medvetna. Har de ritat en fin teckning kommer de fram och vill att jag ska lägga upp den på 

bloggen. (Fredrik) 

 

Åsa redogör för hur eleverna reagerade när hon berättar att något skall läggas ut på bloggen. 

 

De har inte reflekterat, jag tror inte de tar det så stort att det är på blogg. De är ju här, det är ju vi 

som måste springa ikapp de här barnen. Det är ingen som reagerar. (Åsa) 
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Sylvia berättar om elevernas kommentarer på att de skulle ha en klassblogg. 

 

Jag hade blogg med min förra klass också […] och då hade jag syskon i den här klassen och då 

visste eleverna. De vet ju, de är ju vana vid dator det är inget konstigt för dem, hemsida och 

blogg. (Sylvia) 

 

Så här beskriver Ida om elevernas reaktioner på att de ska ha en klassblogg. 

 

Äntligen! Vi har ju tittat på andra klasser som bloggar i skolan. Ibland jobbade vi med en klass 

som har blogg och då tittade vi på bloggen när det var bilder på eleverna. (Ida) 

 

Det kan tolkas från uttrycken ovan att blogg är något som finns naturligt i samhället runt 

barnen, som Åsa uttrycker det ”Jag tror inte de tar det så stort att det är en blogg. De är ju här, 

det är ju vi som måste springa ikapp de här barnen”. Undersökningar från Statens Medieråd 

visar att nästan alla barn har tillgång till internet hemma samt att allt fler barn och unga 

använder sig av sociala medier såsom bloggar (Medierådet 2013). Nina som nu har en 

årskurs 1 hade tidigare en klassblogg i en årskurs 3.  

 

Några i min förra klass startade egna bloggar i trean som de visade. (Nina) 

 

Detta kan tolkas som att till följd av att eleverna hade klassblogg i skolan beslutade de att 

starta egna bloggar hemma. Warlick anser att det finns ett samband mellan litteracitet och att 

blogga då båda handlar om att kommunicera (2007). McGrail & Davis tar i sin studie upp att 

användning av blogg i undervisningen utvecklade elevers litteracitet och ökade deras vilja att 

dela med sig av sina intressen och tankar till bloggens mottagare (2011). Att elever i skolan 

ges möjlighet att använda en blogg skulle kunna inspirera dem att börja blogga på egen hand, 

vilket i sin tur kan utveckla deras litteracitet utifrån aktiviteter som sker hemma. 

 

Fredrik berättar vidare om synen på elevers medvenhet om internet. 

 

Några vet vad blogg är men jag upplever hela internet, hela mediavärlden som självklart 

närvarande men otydlig för dem. De sitter och pratar om servrar vid lunch och förkarar det på 

sitt sätt. Men säger man,  - Kan du förklara vad en blogg är? kan de nog inte det, men de har det 

i sitt vokabulär. 

[…]  

Det kommer vara människor med nya förmågor som kommer ut ur skolan om 10 år. Vi vet inte 

hur samhället kommer se ut om 10 år. (Fredrik) 
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Selander & Kress beskriver att samhället ställer krav på att nya förmågor och kompetenser 

utvecklas i skolan (2010). Blogg är något som finns i barnens vardag och i deras vokabulär 

även om barnen inte exakt vet vad det är, som Fredrik uttrycker det. Kopplar man detta till 

Selander & Kress kan man se det som att kunskaper om bloggar är en del av de nya förmågor 

och kompetenser elever bör få möjlighet att utveckla i skolan, vilket Fredrik verkar styrka när 

han pekar på att eleverna idag kommer att ha nya förmågor när de går ut skolan. 

 

6.2.1 Klassbloggens användningsområden 

Här följer en diskussion om hur klassbloggen används av lärare och elever och lärarnas tankar 

kring vilka användningsområden bloggen har idag och i framtiden. Anna och Fredrik 

beskriver hur klassbloggen används av lärare och elever på deras skola och deras tankar kring 

framtida användning av klassbloggen. Fredrik är den som gör inlägg på bloggen idag och 

eleverna i förskoleklassen bloggar inte själva men han har några tankar om att de kan börja 

blogga. 

 

Jag har några som nästan börjat skriva och tänkte låta dem börja skriva. Kommunicera tydligt 

till föräldrarna att vi inte kommer ställa några krav på att det här ska vara korrekt språk som jag 

annars tycker är ganska viktigt när man publicerar saker. Det här blir som en skrivövning för 

dem. De kommer vara jättestolta över att de skrivit saker som faktiskt ligger på bloggen som de 

kan titta på hemifrån. (Fredrik) 

 

Anna har som har årskurs 1 har tänkt att eleverna ska få börja blogga själva. 

 

Mitt mål det här året är att de ska få börja blogga själva så att några, två och två, får göra 

någonting under veckan på bloggen. (Anna) 

 

Föregående år hade Fredrik en årskurs 6 och han berättar om att eleverna då bloggade själva. 

 

Jag hade sexor förra året och de bloggade ju själva. Jag skrev inlägg ibland också men vi hade 

en tid på fredagar när vi bloggade. De fick i grupper om tre en Ipad och en uppgift, som ett 

roligare veckobrev. […] De bloggade själva helt och hållet. 

[…] 

Med sexorna var det en skrivlektion, en blogglektion. (Fredrik) 

 

Efter Fredriks uttalande om att hans elever i årskurs 6 bloggade själva uppstår det en 

diskussion mellan Anna och Fredrik. 

 

Jag vet inte riktigt hur det ska gå med de här små men jag tänker att de får vara två och två […] 

och jag tänker att man får stödja dem lite. De har ju kommit igång med sitt skrivande så jag 

tänker att något borde de kunna. (Anna) 
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Absolut! (Fredrik) 

 

Eller om de får fota bara. (Anna) 

 

De kanske kan skriva i de appar de är vana att skriva i. […] Sen kan man ta ett screenshot av det 

de skrivit där och lägga upp som bild. (Fredrik) 

 

Fredrik beskriver att hans tidigare elever i årskurs 6 bloggat själva och att han har använt 

bloggen som ”en skrivlektion, en blogglektion”. Fredrik berättar också om sina elever i 

förskoleklass att ”jag har några som nästan börjat skriva” och Anna säger ”de har ju kommit 

igång med sitt skrivande så jag tänker att något borde de kunna”. Deras kommentarer kan 

tolkas som att de utifrån elevernas skrivförmåga kopplar skrivförmågan till deras möjlighet att 

skriva på bloggen. Fredriks kommentar ”Absolut!” på Annas ”något borde de kunna” kan 

betyda att de också ser andra möjligheter vad eleverna kan göra i bloggen istället för att skriva 

såsom ”eller om de får fota bara” som Anna föreslår. I Fredriks vidare kommentar tar han upp 

skrivandet igen och föreslår att de skall fotografera det eleverna skrivit. Både Anna och 

Fredrik talar främst om elevers skrivande när de talar om att eleverna skall blogga. Annas 

vidare samtal visar på att hon ytterligare reflekterat över elevernas ålder, vilket kan tänkas 

kopplas till elevers skrivförmåga, när hon beskriver andra lärares tankar om klassbloggen när 

de bloggat med äldre och yngre elever. 

 

Jag har pratat med andra lärare på skolan som lämnade femmor och sexor och gick ner och tog 

tvåor. De hade tänkt att […] barnen skulle få blogga själva. Men just det, det kan de inte, det var 

inte på samma sätt, de fick tänka om lite. (Anna) 

 

Genom detta uttalande kan det tolkas som att Anna och de andra lärarna kopplar elevers 

skrivförmåga till deras möjlighet att blogga själva. I Skolverkets rapport om IT-användning 

framgår att elevers IT-användning till stor del handlar om skrivuppgifter och sällan om 

matematik och det finns ingen ökning av användningen inom de naturorienterande ämnena 

och teknik (2013). Selander & Kress beskriver att skriftspråket fortfarande är starkt kopplat 

till vetande i skolans värld men att orden skriva och text idag inte innebär samma sak som för 

trettio år sedan. Information på en bildskärm och en text idag kan ses bestå av mer än bara 

skrift. En text kan innehålla olika representationer enligt Selander & Kress såsom bild, video 

och ljud vilket leder till en multimodal kommunikation (2010). Karchmer menar att den 

främsta förmågan i skolan idag är att kommunicera och när vi kommunicerar använder vi 

både skriven text och bilder (2007). Det kan tolkas som att Anna, Fredrik och andra lärare 

anammar tankarna om att skriften är det centrala i skolans värld och det stämmer att ett av 
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skolans uppdrag är att lära elever läsa och skriva. Men hur läs- och skrivinlärningen går till 

och hur elevers användning av klassbloggen bör kopplas till deras skrivförmåga kan 

diskuteras. Enligt Selander & Kress kan en text idag innehålla många olika representationer 

och Karchmer menar att vi kommunicerar via skrift och bild idag. Klassbloggen är ett 

multimodalt sätt att kommunicera då den innehåller flera representationer. Lärarna lyfter fram 

flera sätt att se på klassbloggen. Dels som ett multimodalt verktyg men också som ett verktyg 

för att skriva där lärarna tar upp elevers skrivförmåga som en förutsättning för att de skall 

kunna göra blogginlägg. Det kan ses som att klassbloggen har möjligheter att gynna båda 

dessa synsätt då den erbjuder möjligheter till utveckling av kompetenser inom multimodal 

kommunikation via olika representationer samt ger möjlighet till skrivträning.  

 

För Åsa verkar det inte vara åldern på eleverna som påverkar hur eleverna får möjlighet att 

använda klassbloggen utan andra faktorer. Åsa har en årskurs 3 idag och gör de flesta 

inläggen på bloggen. Hon har tidigare arbetat på en annan skola med årskurs 1-3 där hon hade 

sin första klassblogg och berättar såhär. 

 

Förra klassen jag hade skrev eleverna direkt i bloggen, det har jag inte gjort nu. Man kan ju ha 

olika inloggningar, en elevinloggning. Tanken är att de ska få ta kort med Ipad, de ska göra det 

här själva, ta kort och skriva i bloggen och publicera men dit har vi inte hunnit riktigt än. (Åsa) 

 

Åsa har tankar om hur bloggen kan användas framöver utifrån sina tidigare erfarenheter och 

beskriver det som att ”dit har vi inte hunnit”. Åsa berättar vidare om elevernas användning av 

bloggen. 

 

När vi ska summera veckan i veckoboken får alla skriva i veckoboken och de två som är värdar 

får skriva i bloggen. […] Hade vi haft tre Ipads, jag skulle kunna varva, alla uppgifter som vi 

gör här, skulle vi kunna göra på bloggen. Jag skulle använda det mycket mer annars. (Åsa) 

 

Selander & Svärdemo-Åberg beskriver att till följd av digitaliseringen erfordras tekniska 

förutsättningar och anpassningar för att lärare skall ha möjlighet att designa meningsskapande 

lärprocesser i klassrummet (2008). När Åsa säger ”hade vi haft tre Ipads”, kan man tolka det 

som att de tekniska förutsättningar som Selander & Svärdemo-Åberg talar om inte finns i 

klassrummet. Utifrån detta kan det ses som att om Åsa haft tillgång till flera surfplattor hade 

hon haft de tekniska förutsättningar som krävs för att designa de lärprocesser hon tänkt med 

hjälp av klassbloggen. Selander & Kress talar om lärandets rum och om att läraren väljer 

resurser för lärande (2010). Åsa har valt att använda det virtuella rummet klassbloggen som 
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lärandets rum och några elever ges möjlighet att blogga. Men det kan tolkas som att hon inte 

har de resurser hon behöver, såsom fler surfplattor, för att genomföra ytterligare lärprocesser 

via klassbloggen. 

 

Sylvia startade klassbloggen när eleverna gick i årskurs 1 och hon berättar om vad bloggen 

innehöll då. 

 

Från början bloggade jag inte med eleverna utan det var jag som gjorde bloggen men det vi 

lägger ut är elevernas arbeten, elevernas sånger och intervjuer med eleverna. (Sylvia) 

 

Sylvia berättar vidare om klassbloggen hon har nu i årskurs 2 då hon utvecklat bloggen. 

 

Vi tittar på bloggen i klassen och de har lärt sig att filma själva och vi har också ett projekt när 

de är reportrar. Vi har intervjuat rektorn och skolsköterskan så får de gå två och två så filmar 

den ena och intervjuar den andra. Så lägger vi ut det. Idag har vi intervjuat hela klassen men då 

var vi hela klassen. (Sylvia) 

 

Sylvia berättar om att eleverna arbetar två och två när de filmar och intervjuar, något de göra 

via surfplattan. Lärande enligt det designteoretiska perspektivet handlar om ett lärande där 

eleverna och läraren samspelar med varandra och med olika medier (Selander & Svärdemo-

Åberg 2008, Selander & Kress 2010). Man kan se det som att Sylvia har använt sig av ett 

designteoretiskt perspektiv på lärande när hon designat en lärprocess där eleverna använder 

surfplattor och genom samspel med varandra genomför en intervju som sedan publiceras på 

klassbloggen. Sylvia berättar ”Vi tittar på bloggen i klassrummet” vilket leder till samspel 

med läraren, samtliga elever i klassen samt mediet klassblogg. 

 

6.2.2 Klassbloggen ur perspektivet tredje rum 

Det har diskuterats ovan att klassbloggen kan ses som ett rum för lärande utifrån Selander & 

Kress (2010) definition där de beskriver att ett rum för lärande både kan vara ett virtuellt rum 

och ett fysiskt rum. Några lärare har ytterligare tankar om klassbloggen som virtuellt rum och 

hur klassbloggen kan koppla ihop elevers sfär i skolan och hemma. 

 

Sylvia berättar om elevers användning av bloggen i årskurs 2. 

 

Nu i tvåan så har eleverna själva gjort blogginlägg. De har möjlighet att gå in och göra egna 

blogginlägg hemifrån också och då går det till mig först för godkännande så kan jag lägga ut. 
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Men det är faktiskt ingen som kommit igång med det ännu. När vi bloggar gör vi det under 

skoltid. 

[…] 

Det är på mitt initiativ, jag frågar om de kan skriva om något vi gjort och så gör de det. De tar 

inte initiativ själva ännu. De är lite för små. 

[…] 

De lär sig appar snabbt men bloggandet och kommentera det är lite svårt, om inte jag är med 

och hjälper dem. (Sylvia) 

 

Sylvia har skapat en elevinloggning där eleverna både i skolan och hemifrån kan göra egna 

blogginlägg. Eleverna har ännu inte använt klassbloggen hemifrån för att göra elevinlägg. 

Grants studie visar att intervjuade elever inte kunde se att deras digitala aktiviteter hemma 

kunde ha relevans för deras lärande i skolan. Aktiviteter hemma och i skolan sågs som 

separata aktiviteter som inte hade något samband och gränsen däremellan borde bevaras enligt 

lärare, elever och föräldrar. Grant beskriver vidare att man med hjälp av digital teknik skulle 

kunna skapa ett tredje rum i den virtuella världen med kopplingar mellan hem och skola 

(2011). Klassbloggen skulle kunna betraktas som ett tredje virtuellt rum där eleverna genom 

att göra blogginlägg hemifrån kopplar ihop erfarenheter från skolan med hemmet. Att Sylvias 

elever inte börjat använda möjligheten att göra blogginlägg hemifrån ännu kan ha flera 

orsaker. I Grants studie var eleverna inte intresserade av att koppla ihop aktiviteter hemma 

och i skolan men det är svårt att göra några generaliseringar till denna studie. Åsa tar upp sina 

tankar om klassbloggen och att eleverna använder bloggen hemma. 

 

Jag förväntar mig att de tittar hemma. 

[…] 

Sen har jag försökt fått in sådant som Webbmagistern, lite spel […] så att det blir lite roligare. 

Förra omgången hade jag ännu mer spel och då kan man locka in barnen ännu mer i den här 

bloggen, att det blir så enkelt att du har allting där, länkar och så. Nu håller vi på med forntiden 

så nu ska jag försöka sätta in flera länkar till det. (Åsa) 

 

Ida berättar om vad hon vet om att eleverna använder bloggen hemifrån. 

 

Det var en tjej som var sjuk som hade varit inne och tittat och lagt in en kommentar. […] 

Ungefär hälften sa att de tittar på bloggen hemma. (Ida) 

 

Sylvia berättar på frågan om hon tror eleverna tittar på klassbloggen hemma. 

 

Jo det har de gjort, jag brukar fråga. (Sylvia) 

 



29 

 

Det verkar som några elever tittar på och använder sig av klassbloggen hemma och det verkar 

som Åsa har idéer om hur hon kan ”locka in barnen ännu mer i den här bloggen”. Nina har nu 

en årskurs 1 och berättar om sina tankar och hur hon arbetade tidigare med årskurs 3. 

 

Det kommer bli att vi tittar på texter när de ligger inne på bloggen. Det gjorde vi med förra 

klassen att vi läste varandras texter. […] Att de får kommentera, har tagit bort det nu, men hade 

det med förra klassen. […] Som en läxa, man lämnar en kommentar på bloggen, på det någon 

annan har skrivit. (Nina) 

 

Ida redogör för vad hon hört från andra lärare som har klassblogg med äldre elever om hur de 

använder klassbloggen. 

 

Diskussionsforum, lägga in sina läxor, det finns oändliga möjligheter. Det finns många som 

skickar in kommentarer som redovisning på sin läxa. (Ida) 

 

Några lärare vet att eleverna tittar på klassbloggen hemma och idéer finns om hur de kan få 

eleverna att använda bloggen mer hemifrån. Nina visar på att hon med tidigare klass designat 

en lärprocess där eleverna ”som en läxa, man lämnar en kommentar på bloggen, på det någon 

annan skrivit”. Ida har inte använt det själv utan hört från andra lärare att elever ”skickar in 

kommentarer som redovisning på sin läxa”. Selander & Kress talar om nya förmågor och 

kompetenser och om ett samspel mellan människor och medier vilket formar lärandet (2010). 

Genom samspel och kommunikation med andra bearbetas information och omformas till 

kunskap (Selander & Svärdemo-Åberg 2008). Det kan här ses som att lärarna försöker 

designa klassbloggen som det tredje virtuella rummet Grant nämner (2011). Nina har designat 

en lärprocess där läxan består i att lämna en kommentar på bloggen på någon annans text. 

Hon har skapat en länk mellan hem och skola via det tredje virtuella rummet klassbloggen, 

där eleverna kommunicerar och samspelar med andra elever och medier. Genom lärprocessen 

får eleverna möjlighet att utveckla nya förmågor och kompetenser som kan anses användbara 

i samhället idag. Lärprocessen kan ses forma ett lärande som skapar mening för eleverna när 

de samspelar och kommunicerar med andra och informationen som kommuniceras omformas 

till kunskap. Genom synen på klassbloggen som ett tredje virtuellt rum skulle elevernas 

erfarenheter och kompetenser både från hem och skolan kunna användas vid användning av 

klassbloggen. 
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6.2.3 Klassbloggens framtida användningsområden 

Elevanvändningen av klassbloggarna är relativt låg men det finns lärare som Nina och Fredrik 

där deras tidigare elever använt klassbloggarna mer aktivt. Materialet visar att lärarna till viss 

del kopplar elevanvändningen till elevernas ålder och skrivförmåga. Tidigare presenterades 

också att lärarnas egna kompetenser och färdigheter angående klassbloggen kunde kopplas till 

bloggens innehåll och användning. Här följer lärares tankar om framtida användning av 

klassbloggarna. Tove som har en årskurs 1 berättar om klassbloggen idag och om framtiden. 

 

Jag gör inlägg idag men när de blir äldre kommer de naturligtvis få göra inläggen. 

[…] 

Att de får skriva inlägg, göra intervjuer och filmer, bokpresentationer. 

[…] 

Vi kommer definitivt att använda den snart, vi har naturrutor och där var vi ute i september och 

nu ska vi gå och titta på dem igen och då kommer vi backa tillbaka och se, så såg det ut då. 

(Tove) 

 

Ida redogör för hur hon vill utveckla klassbloggen utifrån vad hon hört från andra lärare med 

äldre elever. 

 

Saker som redan i trean skulle fungera, diskussionsforum, lägga in sina läxor, det finns oändliga 

möjligheter. De finns många som skickar in kommentarer som redovisning på sin läxa. (Ida) 

 

Anna beskriver om vad hon vill lägga in på klassbloggen i framtiden. 

 

Vi har pratat om att göra digitala böcker och de kan vi lägga där så de kan klicka på böckerna 

och läsa. (Anna) 

 

Tove pratar om naturrutor som de fotograferat och lagt på klassbloggen. Innan de går dit igen 

kommer de ”backa tillbaka och se”. Lärarna talar om filmer, intervjuer, bokpresentationer, 

diskussionsforum och digitala böcker. De digitala verktygen finns i klassrumet idag och 

Selander & Svärdemo-Åberg anser att vi bör koncentrera oss på hur kommunikation och 

lärande kan ske via digitaliseringen (2008). Warlick talar om bloggvärlden som en global 

konversation och han anser att den främsta förmågan i skolan idag är att kommunicera (2007). 

Genom de digitala verktygen och klassbloggen ges möjligheter till nya arbetssätt i 

klassrummet. Filmer, intervjuer, bokpresentationer och digitala böcker skapas i klassrummet 

genom ett förlopp av teckenskapande aktiviteter utifrån det designteoretiska perspektivet och 

kommuniceras ut till eleverna i klassrummet men också till andra mottagare och bidrar till den 

globala konversation Warlick talar om. 
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6.2.4 Klassbloggen har mottagare 

Elevernas arbeten och andra inlägg som publiceras på klassbloggen får en mottagare via 

internet. Det kan vara föräldrar, släktingar eller övriga omvärlden då samtliga klassbloggar är 

offentliga. Några lärare har tankar om hur eleverna påverkas av att deras arbeten får en 

mottagare när arbetena publiceras på klassbloggen.  

 

Fredrik har en förskoleklass och klassbloggen är relativt ny för eleverna och han ger ett 

exempel på när elever själva ber om att han publicerar något de gjort på klassbloggen. 

 

Sen märker man att eleverna blir mer och mer medvetna, har de ritat en fin teckning kommer de 

fram och vill att jag ska lägga upp den på bloggen. 

[…] 

Syftet är att visa upp för eleverna, de blir stolta över det de har gjort. Det blir publicerat och det 

blir en stor grej för dem när de väl förstår det. (Fredrik) 

 

Ida berättar om syftet med klassbloggen och att ett av syftena är att det som publiceras på 

klassbloggen får en mottagare. 

 

Framförallt för eleverna att de alltid ser att de har en mottagare, att de ska visa upp, att man ska 

lägga sitt yttersta på alla arbeten. Man vet aldrig när man ska berätta för klasskamrater. 

Publiceras det dessutom så att föräldrar kan se hemma, de vet ju aldrig vilka arbeten jag 

fotograferar. Det har snäppt upp lite på deras kvalitet på arbetena. (Ida) 

 

Åsa berättar om sina tankar kring att elevernas arbeten publiceras på klassbloggen. 

 

Bara fördelar […] för det första är det väldigt bra att de får träna på att skriva på datorn. För en 

del barn har inte så bra finmotorik och sen att det direkt kommer ut på internet. Det blir väldigt 

synligt för dem. Sen finns det också en mottagare […] många uppgifter som man skriver här 

hamnar i pärmen men det här är något som mamma ska se och mormor och farmor, då kanske 

man styr upp det lite. (Åsa) 

 

Fredrik beskriver att eleverna i förskoleklassen vill synas på klassbloggen men kanske inte 

alltid förstår att deras arbeten blir publicerade och får flera mottagare. Hans tankar och syfte 

är dock att eleverna ”blir stolta över det de gjort” när det visas upp och publiceras. Ida berättar 

att hon tycker att ”det har snäppt upp lite på deras kvalitet på arbetena” vilken kan tolkas som 

att hon anser att kvaliteten på elevernas arbeten har förbättrats när de vet att arbetena skall 

publiceras på klassbloggen. Åsas kommentar om att ”man styr upp det lite” kan tolkas som att 

man, eleverna, presterar lite mer när de vet att deras arbete har en mottagare såsom mamma, 

mormor eller farmor, istället för att arbetet hamnar i en pärm på skolan utan mottagare. 
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Karchmer tar upp att elevers motivation och kvaliteten på deras arbete har ökat då deras 

skolarbeten blivit publicerade på internet (2001). Selander & Svärdemo-Åberg beskriver 

människan som en social varelse där människan genom kommunikation med andra skapar 

mening. Vidare anser de att digitaliseringen leder till att nya verktyg och aktiviteter måste 

användas när läraren designar meningsskapande lärprocesser i skolan (2008). Kopplar man 

Idas och Åsas uttalande till Selander & Svärdemo-Åberg och Karchmer kan det uppfattas som 

att lärarna har designat en lärprocess när de väljer att använda det nya verktyget klassblogg i 

undervisningen för att eleverna skall uppleva sitt lärande som meningsfullt och förbättra 

kvaliteten på arbetena. Lärprocessen blir meningsfull för eleverna när de skapar ett arbete som 

blir publicerat på klassbloggen och kommuniceras ut till andra.  Tidigare forskning visar 

också att elevers motivation och intresse har ökat vid användning av blogg i undervisningen 

(Andersson & Nywertz 2012; Christersson 2011; Palmblad 2009; Thegel 2012). Motivation 

som kan tolkas leda till ett meningsfullt lärande.   

 

Alla lärare utom en använder sig av Tragetons metod Att skriva sig till läsning – ASL. Där 

man som beskrivet under avsnittet Tidigare forskning lär sig skriva med hjälp av digitala 

verktyg för att sedan lära sig läsa. Fredrik berättar om sina tankar om hur ASL och 

användningen av en klassblogg kan kopplas samman. 

 

Jag tänker att man kan använda bloggen i ASL, Att skriva sig till läsning. Som ett komplement 

till att de sätter upp det synligt på de här krokarna så kan man posta det på bloggen. Antingen 

kan man skriva det direkt i bloggen eller […] så fotar de sina ASL saker själva. (Fredrik) 

 

Anna berättar vidare om vilka fördelar hon ser med användningen av Att skriva sig till 

läsning. 

 

Att sitta och traggla, sudda och inte bli nöjd med sin text, här kan de bygga texten på Ipad och få 

mycket mer text med ett innehåll som är mycket rikare. Och samarbetet oss emellan, vi 

tillsammans kan mer än du kan själv och vad jag kan själv. […] De diskuterar, provar sig fram 

och lyssnar. (Anna) 

 

När Fredrik tar upp att ”de sätter upp det synligt på krokarna” kan det tolkas som att elevernas 

arbeten skall vara synligt och ha en mottagare. Enligt Trageton är autentiska mottagare ett sätt 

att stimulera och motivera eleverna (2005). Det kan därför ses som en fördel att använda en 

klassblogg i samband med metoden Att skriva sig till läsning då autentiska mottagare är något 

man automatiskt får vid användning av en offentlig klassblogg. Anna tar upp samarbetet att 
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”vi tillsammans kan mer” vilket Tragetons metod utgår ifrån, att man samarbetar två och två 

framför datorn (2005). I det designteoretiska perspektivet är samspelet och kommunikationen 

mellan människor en central del och vi bearbetar information och transformerar till kunskap 

(Selander & Kress 2010). Att arbetena görs synliga för mottagare via klassbloggen kan ses 

som ett sätt där informationen bearbetas och kommuniceras ut till andra människor. Eleverna 

kan sedan i dialog med mottagarna, föräldrar eller mor- och farföräldrar, transformera 

informationen från sina arbeten till kunskap. 

 

6.3 Kommunikation med föräldrar via klassbloggen 

Sättet som lärare och föräldrar kommunicerar har förändrats genom åren och följer naturligt 

de kommunikationsvägar som finns i samhället. Från början var kommunikationen muntlig 

och skriftlig på papper men har idag övergått till att mer och mer ske via dator. Skolverkets 

rapport om IT-användning i skolan visar också att kommunikation mellan hem och skola till 

stor del sker med hjälp av it idag (2013). 

 

När lärarna svarade på frågan om syftet med bloggen uppgav samtliga att en del av syftet var 

att informera föräldrarna om vad de gör i skolan. Således blev Kommunikation med föräldrar 

via klassbloggen ett tema och här följer Annas tankar om detta. 

 

Det är ett verktyg för familjen, för barnet att hjälpa till att berätta om sin dag och vecka hemma. 

Föräldrarna får en bra inblick i hur våra dagar ser ut. (Anna) 

 

Fredrik berättade om varför han startade klassbloggen med sin förskoleklass. 

 

Eftersom jag bloggat med tidigare klasser och vet att det är ett väldigt bra praktiskt och smidigt 

sätt att visa föräldrar och andra anhöriga vad man gör […] och det är väldigt enkelt för dem att 

titta. (Fredrik) 

 

Åsa beskriver varför hon startade sin första klassblogg. 

 

Första tanken var att jag skulle ge information till föräldrarna vad vi gör på lektionen […] så 

kan ju föräldrar och barn titta. (Åsa) 
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Nina berättar om sin blogg. 

 

Bloggen är som en informationsportal, veckobreven ligger där, all information om fritids, datum 

att komma ihåg […] och läxor. (Nina) 

 

Sylvia redogör för ett av bloggens användningsområden.  

 

Vi bloggar för att föräldrar ska kunna gå in och titta vad vi håller på med i skolan. […] 

kommunicera med föräldrarna, omvärlden och kanske mormor och morfar och farmor och 

farfar. (Sylvia) 

 

Tove beskriver att en del av syftet med bloggen är. 

 

Att synliggöra för föräldrarna vad vi jobbar med på dagarna. 

[…] 

Det jag fått respons på vid utvecklingssamtalen är att många har mormor och farmor som bor 

längre bort. De kan följa bloggen och ringa […] och få en vardagskontakt med eleverna. (Tove) 

 

Ida berättar om syftet med bloggen. 

 

För föräldrar att kunna följa, förut skrev jag långa veckobrev om det här gör vi och det här har 

vi gjort idag, om utflykter och annat. (Ida) 

 

 

Samtliga lärare i denna studie uppger på olika sätt fördelarna med klassbloggens möjligheter 

att kommunicera med föräldrar och omvärlden, ”praktiskt och smidigt sätt att visa föräldrar 

och anhöriga”, ”föräldrarna får en bra inblick”, ”informationsportal”, ”kommunicera med 

föräldrarna, omvärlden” och ”synliggöra för föräldrarna”. Det handlar både om information 

till föräldrarna och att kommunicera. Med kommunicera menas här möjligheten till att svara 

och interagera med informationen som erhålls via klassbloggen. Bloggen har dessa 

möjligheter till interaktion då blogginläggen kan kommenteras. Karlsson & Pettersson tar i sin 

studie upp att lärarna anser att datorkommunikation sparar tid och når ut till många samtidigt 

(2004). Blogg är ett medium som når ut till många och Ida tar upp att hon inte behöver skriva 

långa veckobrev. 

 

Veckobreven skickar jag fortfarande men jag behöver inte skriva långa berättelser om vad vi har 

gjort. Det kan vara ett enklare veckobrev eftersom de får informationen på annat sätt. (Ida) 
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Det är svårt att veta om lärarna anser att de sparar tid på att använda bloggen. Tiden som 

tidigare lagts på veckobrev används istället för att göra blogginlägg. Möjligtvis kan man anta 

att föräldrarna via bloggen får mer information då inläggen innehåller många bilder som 

nämnts tidigare, bilder som troligtvis inte veckobreven innehöll. Alvarsson & Lennartsson tar 

upp som en av fördelarna med e-post att man kan kommunicera oberoende av tid och plats 

samt att det går snabbt (2009) vilket borde gälla när man bloggar också. Ida fortsätter berätta 

om veckobreven. 

 

Jag har inte kopplat veckobreven till bloggen, jag mailar fortfarande. Jag frågade föräldrarna om 

jag skulle lägga det på bloggen, men föräldrarna ville nog ha både och. (Ida) 

 

Anna tänkte utveckla bloggen och pratade med föräldrarna på ett föräldramöte. 

  

Jag tänkte på en grej som var ganska lustigt […] på föräldramötet [..] jag tänkte utveckla 

bloggen och lägga veckobreven där, men det ville de inte. Eller de flesta vill ha […] via e-post. 

(Anna) 

 

Enligt Lgr 11 skall skolan utvecklas genom att… 

 

…verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas 

och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och 

elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället (Skolverket 

2011, s. 11). 

 

Samtliga lärare i studien uppger att de använder sig av både blogg och e-post vid 

föräldrakontakt. Genom kommunikation med föräldrarna angående veckobreven fick Ida veta 

att föräldrarna vill ”ha både och” alltså både blogg och e-post medan Anna fick veta att ”de 

flesta vill ha via e-post”. Enligt Lgr 11 skall samspel finnas mellan skolans personal, hem och 

samhälle. Lärarna i studien använder sig av nya kommunikationsvägar såsom blogg och det 

verkar ske i kommunikation med föräldrarna. Sylvia berättar om föräldrars reaktioner på 

bloggen. 

 

Positivt, positivt, massor med kommentarer, farmor som bor i Gävle och släktingar i Skåne som 

kommenterar inlägg. Det är jätteroligt.[…] Det är veckans roligaste är det en pappa som säger. 

(Sylvia) 

 

Det är ingen av lärarna som har några negativa erfarenheter från föräldrar angående 

användning av blogg. I Grants studie var samtliga lärare och föräldrar positiva till användning 
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av digital kommunikation för kontakter hem och skola (2011). Då klassbloggar är ett relativt 

nytt fenomen och detta är en begränsad studie är det svårt att göra några generaliseringar till 

att alla föräldrar skulle vara positiva till användning av klassblogg. Kommunikationen i 

samhället sker till stor del via digitala kanaler idag och man kan dock förmoda att majoriteten 

av de som har barn i skola idag följer de kommunikationsvägar som samhället följer. 

 

Lärarna i studien använder sig av flera kommunikationssätt vilket också Sylvia beskriver 

ytterligare. 

 

Veckobrevet mailar jag hem och jag lägger ut veckobrevet på bloggen också men där kan man 

inte lägga ut precis allt kanske, -Det går löss i klassen, det kanske man inte kan lägga ut. 

(Sylvia) 

 

Genom uttalandet kan det tolkas som att klassbloggen inte helt kan ersätta veckobreven via 

e-post, då hon inte vill lägga ut känslig information på bloggen. I studien Alvarsson & 

Lennartsson genomförde framgår att lärarna anser att olika kommunikationssätt inte kan 

ersätta varandra utan kompletterar varandra. Några lärare anser att e-post är ett osäkert sätt att 

skicka känslig information (2009). Det kan tolkas som att Sylvia anser att bloggen inte bör 

användas för att lägga ut känslig information men hon uttrycker inga betänkligheter om 

e-post. Tolkningen av begreppet känslig information kan i detta sammanhang diskuteras. 

Denna studie och tidigare visar att flera kommunikationssätt mellan hem och skola 

kompletterar varandra. Klassbloggens fördelar är att den når ut till många, är lättillgänglig och 

det kan ses som positivt att föräldrar och elever kan titta på bloggen tillsammans.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Att det finns digitala verktyg i skolan är idag en självklarhet och det framgår också av 

läroplanen att digitala tekniker och verktyg skall vara en del av undervisningen (Skolverket 

2010). Skolor och lärare har relativt fria händer när det gäller att välja vilka digitala verktyg 

och tekniker som skall användas i klassrummet. I denna studie har lärarna valt att använda sig 

av en klassblogg som ett sätt att introducera digital teknik i undervisningen. Detta kan ses som 

att lärarna gjort ett val som följer samhällets utveckling då användningen av bloggar stadigt 

ökar. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka pedagogiska tankar lärare har vid 

användning av en klassblogg i grundskolans tidigare år för att få ett djupare perspektiv på 

bloggens användningsområden i och utanför klassrummet. 

  

Första frågeställningen var, hur motiverar lärare skapandet av en klassblogg och användandet 

av en klassblogg i undervisningen? Lärarna har skapat och designat klassbloggen för att ge en 

sammanfattning av det som händer i klassrummet genom blogginlägg bestående av bilder och 

text samt i några fall videoklipp och länkar vilket ger en multimodal kommunikation. 

Klassbloggen ger elever, föräldrar, släkt och övriga omvärlden en inblick i elevernas vardag i 

skolan. Några klassbloggar innehåller veckobrev och annan information till föräldrar. En 

lärare kopplar användningen av klassbloggen till läroplanen där det framgår att eleverna ska 

kunna hantera en dator och lägga in bilder. Läraren menar att blogg är ett bra sätt för att uppnå 

det och därför skapade läraren en klassblogg. Flera lärare talar om att det finns stora fördelar 

med att elevernas arbeten får en mottagare när deras arbeten publiceras på bloggen. Eleverna 

blir stolta och några lärare anser att eleverna anstränger sig för att kvaliteten på deras arbeten 

ska bli bättre.  

 

Andra frågeställningen var, hur använder lärare och elever klassbloggen i och utanför 

klassrummet? Lärarna designar klassbloggen och skapar genom layout och innehåll 

användningsområden för bloggen. Alla lärare lägger ut blogginlägg från elevernas skolvardag 

samt elevers arbeten på klassbloggen. Eleverna använder klassbloggen genom att de ber 

lärarna lägga ut elevarbeten samt tittar eleverna på bloggen hemifrån. I en klass får några 

elever skriva veckobok på bloggen och i andra klasser läggs videoklipp upp där barnen 

sjunger sånger, gör intervjuer eller pratar engelska. En lärare har en elevinloggning som 
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eleverna kan använda i skolan och hemifrån, men just nu bloggar eleverna endast i skolan på 

uppdrag av läraren och inte hemifrån. Elevanvändningen av klassbloggen är relativt låg och 

lärarna gör majoriteten av blogginläggen. Materialet visar att flera lärare verkar koppla 

elevers ålder och skrivförmåga till deras möjligheter att göra inlägg på klassbloggen. Detta 

ställs mot att klassbloggen är en multimodal kommunikation. Det kan antas att klassbloggen 

gynnar både elevers utveckling av skrivförmåga samt ger möjligheter till utveckling av 

kompetenser inom multimodal kommunikation. 

 

Tredje och sista frågeställningen var, hur resonerar lärare kring klassbloggens framtida 

användningsområden? Samtliga lärare har tankar och idéer om hur eleverna i framtiden ska 

ges fler möjligheter att blogga. Eleverna ska få skriva själva och fotografera och lägga ut på 

bloggen. Lärarna vill lägga ut länkar till webbsidor och spel för att locka eleverna att använda 

bloggen hemifrån. Tankar finns om att lägga ut bokpresentationer och göra elektroniska 

böcker som man kan se och läsa på bloggen. Ytterligare tankar finns om att använda bloggen 

som diskussionsforum eller ge läxor via bloggen där eleverna till exempel lämnar en 

kommentar på andras texter. Utifrån dessa tankar om klassbloggens användningsområden kan 

klassbloggen ses som ett tredje virtuellt rum som kopplar ihop hem och skola där eleverna kan 

utnyttja erfarenheter från både hem och skola för att använda klassbloggen. 

 

Då det finns få studier om klassbloggar och elever som bloggar i grundskolans tidigare år har 

studien gett ett djupare perspektiv på klassbloggens användningsområden i och utanför 

klassrummet. 

 

7.1 Framtida forskning 

Studien visar att det kan ses som att flera lärare kopplar elevers ålder och skrivförmåga till 

deras möjligheter att göra blogginlägg. Det vore intressant att undersöka ytterligare vilka 

andra sätt det finns för yngre elever att göra egna blogginlägg. Materialet visar också att några 

lärare ville känna sig säkrare själva först innan de gav eleverna möjlighet att blogga. En 

fördjupad studie om lärares tankar kring yngre elevers självständiga bloggande vore därför 

intressant. 

 

Det finns fördelar med att elever introduceras för internet och bloggvärlden i skolan men det 

kan också innebära ett ansvar. Föräldrarna ger sitt godkännande till att elevers fotografier 

publiceras på klassbloggen och enligt denna studie säger lärarna att eleverna gärna vill att 
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deras arbeten läggs ut. Det skulle vara intressant att undersöka ur ett elevperspektiv om alla 

elever är positiva till att synas på internet? Är de yngre eleverna medvetna om att människor i 

hela världen kan se deras klassblogg och inte bara deras föräldrar? Förstår eleverna att 

klassbloggen kommer ligga kvar på för alltid om inte läraren aktivt tar bort bloggen? 

 

Denna undersökning visar att lärarna delvis skapade klassbloggarna som en 

informationsportal till föräldrar. Materialet i studien visar att lärarna endast fått positiva 

kommentarer från föräldrarna angående bloggen. Några hade dock kommentarer om att de 

inte ville ha veckobreven på klassbloggen och en lärare uttryckte att man inte kan lägga allt på 

klassbloggen. Det skulle vara intressant att undersöka vidare vad föräldrar anser om dagens 

kontakt mellan hem och skola. Den är som synes under förändring då bloggar blivit en del av 

föräldrakontakten. Vilka kontaktvägar föredrar föräldrar idag? Anser föräldrarna att blogg är 

ett bra sätt för kommunikation? 
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8.1 Otryckta källor 

Intervju 1 Anna & Fredrik 2013-10-09 ca 52 min 

Intervju 2 Åsa 2013-10-10 ca 49 min 

Intervju 3 Nina 2013-10-10 ca 48 min 

Intervju 4 Sylvia 2013-10-17 ca 20 min 

Intervju 5 Tove 2013-10-17 ca 15 min 

Intervju 6 Ida 2013-10-17 ca 15 min 
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Appendix 1 – Information till informanter 

 

Hej, 

Jag heter Pia Henriksson och studerar sista terminen på Lärarutbildningen mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertörns Högskola och arbetar just nu med 

mitt examensarbete (c-uppsats). 

 

Syftet med mitt examensarbete är att genom en kvalitativ studie (intervjuer) undersöka hur 

lärare ser på användning av en klassblogg i grundskolans tidigare år och lärares tankar om hur 

klassbloggen kan kopplas till elevers lärandeprocess. 

 

Tack för din samverkan att delta i denna undersökning och jag vill informera om att du som 

informant har rätt att när som helst avbryta din medverkan om du så önskar utan att ange skäl 

till detta.  

 

Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas som 

material i detta examensarbete. Materialet kommer inte kunna spåras och fingerade namn 

kommer att användas. 

 

 

Vill du kontakta mig går det bra via mail till:  
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Appendix 2 – Intervjuguide 

 

1. Kan du beskriva hur det gick till när ni startade klassbloggen? 

Hur reagerade eleverna på att ni skulle ha en klassblogg? 

Kan du ge exempel på någon positiv/negativ reaktion? 

Är det fler lärare på skolan som har klassbloggar? 

Har skolan en blogg? 

Vilka tankar eller riktlinjer har skolan när det gäller bloggar? 

 

2. Kan du berätta i vilket syfte bloggen startades? 

Syften relaterade till eleverna såsom läs- och skrivutveckling? 

Elevernas användning av digitala verktyg? 

Föräldrakontakt? 

Webbstjärnan? 

 

3. Kan du berätta om hur det går till när ni skriver i bloggen? 

Är det eleverna eller du som lärare som skriver i bloggen? Någon annan? 

Beskriv gärna en specifik situation när du eller någon/några elever skriver i bloggen. 

Läser/tittar ni på bloggen tillsammans med eleverna? 

 

4. Kan du berätta om när du talade om för eleverna att ni skulle starta en klassblogg? 

Har du och eleverna pratat om sociala medier? 

Har ni pratat om upphovsrätt, källkritik och nätetik? 

Har ni pratat om känslor eller tankar kring att synas på internet? 

 

5. Vilka reaktioner på klassbloggen har ni fått från föräldrarna ? 

Beskriv en konkret situation där du haft kontakt med en eller flera föräldrar. 

 

6. Vilka digitala verktyg använder ni er av i klassrummet? 

Beskriv en lärsituation. 

Använder ni interaktiv skrivtavla, dator, surfplattor, internet? 

Har detta förändrats sen ni startade bloggen? 

Pratar ni om vilka digitala verktyg eleverna använder sig av hemma? 

 

7. Vet ni vilka det är som läser klassbloggen? 

Brukar ni svara på de kommentarer ni får? 

Har föräldrakontakten förändrats sen ni startade klassbloggen? 

Har ni fått kontakt med någon som läser bloggen? 

 

8. Vilka erfarenheter har ni fått med er under den tiden ni bloggat? 

Berätta om en konkret situation som var en positiv erfarenhet? 

Berätta om en konkret situation som var en negativ erfarenhet? 

 

9. Har du tänkt på vad ni ska göra med bloggen när läsåret är slut? 

Tror du ni fortsätter nästa läsår? 

Har du några tidigare erfarenheter av avslutade bloggar? 

 

10. Finns det något ytterligare du vill säga? 

 


