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Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på 
kopplingen mellan läroplanen och ett arbete med webbpublicering. I 
den här pfd:en kan du få inblickar i hur andra lärare ser på kopplingen 
till läroplanen. Vi hoppas att den ska komma till användning.

De lärare som berättar är:
Caroline Rundby, grundskolelärare
Marie Andersson, grundskolelärare 
Ingela Clarin, grundskolelärare
Christina Löfving, grundskolelärare
Anki Demred, grundskolelärare
Cecilia Johansson, grundskolelärare

   
 
 
 
 
   

Om .SE (www.iis.se)
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv 
utveckling av Internet i Sverige. Vi ansvarar för Internets svenska toppdomän .se, med registrering av 
domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

Om Webbstjärnan (www.webbstjarnan.se)
Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla Internet och Internetanvändandet. I korthet går 
det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer 
om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att 
publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta.

På Webbstjärnans webbplats kan du ta del av guider, anmäla dig till workshops (eller webbkurser) för att 
komma igång med din webbplats samt ladda ner lärarhandledningar.

Detta får du som deltar i Webbstjärnan:
1. Kostnadsfritt utbidlningsmaterial, fria lärresurser och lärarseminarier, bland annat om att skriva 

webbanpassat, arbetsprocessen i webbprojektet och om källkritik och upphovsrätt på nätet.
2. Webbhotell och valfri ledig .se-adress så länge din sajt är med i Webbstjärnan.
3. Verktyg för webbpublicering.
4. Support från Webbstjärnan

De lag som uppfyller våra grundläggande villkor får diplom.

Du kan anmäla lag hela hösten och under första delen av vårterminen. Tävlingen avslutas innan sommarlovet 
då vinnarna koras på vår stora prisutdelning.
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   Caroline Rundby

   Jobbar framgångsrikt med svenska som andraspråk på webben. 

   Yrkestitel: Grundskolelärare
   Verksam i årskurs: 7-9
   Webbplats: www.svenskasomandraspråk.se
   

– Caroline, tror du att läsarna förstår om jag skriver så här? 

Den frågan var mitt livs bästa ögonblick som lärare (än så länge). Dit hade jag inte nått om inte 
jag hade arbetat med Webbstjärnan. Webbstjärnan och bloggen har fört mig och eleverna 
framåt med stora steg i deras lärande. De har börjat ifrågasätta språket.
Jag är lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska på en skola i centrala 
Helsingborg, Slottsvångsskolan. I mitt arbete i år 7-9 möter jag elever från många olika kulturer 
och med olika skolerfarenheter.  Det är en stor utmaning att hitta rätt.

Hösten 2012 fick jag en ny grupp elever som låg långt bak i sin 
språkutveckling av olika anledningar. Jag funderade mycket på hur jag  
skulle få dessa elever att vilja använda sitt språk, vilja utveckla sitt  
språk, få dem medvetna om hur språket fungerar och göra dem 
nyfikna på sitt/sina språk? Jag bestämde mig direkt för att kasta bort 
alla ”fylla i-böcker” (säkert bra till mycket, men de passade inte mina 
syften). Eleverna protesterade hej vilt. De var vana att arbeta med dem och 
en av eleverna sa ”Jag känner mig duktig när jag blir klar med en sida”. Så ännu ett problem: 
ville jag ha elever som känner sig duktiga av mängden sidor de gjort eller vill jag ha elever som 
är stolta över vad de har lärt sig och hur de har utvecklats? Jag var klar över vad jag ville men 
nu gällde det att få eleverna med på tåget.

Det var svårt att diskutera eftersom de flesta av eleverna inte hade ett svenskt språk med sig. 
Jag tog då hjälp av Marie Anderssons härliga blogg Detektiven Emil och vi  
(www.detektivenemilochvi.se)! Jag visade eleverna den och frågade ”vill ni skapa en blogg?”. 
Nä, det ville de inte… ”Vi kan ju inte så mycket svenska” var en av kommentarerna. Jag 
formulerade då om min fråga och frågade ”vill ni arbeta med datorer?”. Det ville de! 

Inledningen på arbetet med bloggen blev väldigt rörig, svårt att förstå ord och begrepp.   
   Lösningen fanns dock nära till hands. Vi fotograferade och skrev  
   om våra foton. De skrev på sina modersmål (de som kunde) och de  
   började se likheter mellan sina olika språk i gruppen och med svenskan.  
   Tänk vad en dator/Internet kan hjälpa till med!  

      Min erfarenhet av bloggar och arbete med  
      datorer var mycket begränsad. Jag hade  
      som de flesta använt mig av Internet för att söka  
      fakta tillsammans med eleverna och för att  
      renskriva texter.  En stor hjälp till att våga kasta  
      mig ut i detta okända var Maries blogg och  
      endagskursen med Webbstjärnan.  
      Webbstjärnan fanns med som stöd hela tiden, 

foto
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www.svenskasomandraspråk.se

de kunde svara på alla mina frågor. Utan den supporten hade det inte blivit mycket av det. 

Det visade sig dock att några av eleverna i min lilla grupp var duktiga på datorer så de ändrade 
språket på datorerna och sedan hade de lättare för att skriva och för att hjälpa både mig och 
de andra eleverna. Att det blev så bra har jag dessa två elever att tacka för och att jag vågade 
släppa taget och lära mig tillsammans med eleverna. De kan och vill dela med sig om de får lov 
till det! 

Syftet med bloggen Svenska som andraspråk (www.svenskasomandraspråk.se) var att få 
eleverna att våga börja använda sina språk och få föräldrarna delaktiga i barnens skolarbete. 
Genom att eleverna skrev på sina modersmål kunde föräldrarna läsa om vad vi gjorde. 
Mottagare var föräldrarna från början men det blev fler kompisar i klassen som läste och 
kommenterade vad vi gjorde i vår lilla grupp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitt huvudmål med bloggen var att eleverna skulle utveckla sin förmåga att formulera sig och 
kommunicera i tal och skrift, precis som det står i Lgr11. 

Den stora vinsten med hela projektet var att eleverna började ifrågasätta sitt språk, fråga om 
hur det skulle vara och att de gav återkoppling direkt till varandra. Det var okej att hjälpa till och 
berömma varandra. Eleverna arbetar ofta i par och att lyssna på deras diskussioner om språket 
– och inte om innehållet – har visat att vi är på rätt väg. 

Texterna har inte alltid varit korrekta, men det gör inget. Eleverna har läst och kommenterat 
varandras texter vilket har lett till många givande diskussioner. Deras talade språk har 
utvecklats så snabbt genom att det har varit meningsfullt att skriva för att mottagaren måste 
förstå.   

I Lgr11 står det: 
Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges 
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förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• välja och använda språkliga strategier, (Skolverket, Lgr11, sid 239-240)

Här nedan ser du två texter tagna från vår  
blogg. De är skrivna av samma elev med 16  
månaders mellanrum. Skribentens vilja att  
skriva har utvecklats enormt. Han vågar sig  
på att skriva längre meningar och han försöker  
använda ord som är nya för honom.  

”hej. vi har gjort idog jag om 15 år de menas  
om jag är 27 år vad jag vill göra elle vad jag vi  
va . vi har läxa till torsta att skriva om var  
favorit film o de låter jättekul o vi har matte  
prov. hej då” (17 oktober 2011)

”Den boken handlar om en kille som heter David han är kär i en flicka som heter Milena. Hon 
öppnar inte sina ögan för honom så sa han att han ska öppna hennes ögon. dom går i samma 
klass hon är ny börjad i skolan han blev kär i henne så tänkte han gå till henne och prata med 
henne då va blyg.Han vill få henne skratta.Så han leker tuff för att hon ska gilla han.i klassen 
försöker han va rolig men ingen skrattar efter skolan gick han hem och plugar för dom har prov 
imoron då täkte han leka smart men när dom hadde prov så gjorde han alla sina papper klart . 
Han har en kompis som heter Fredrik alla tycker att han är roligaren David.” (13 februari 2013)

I arbetet med bloggen, Svenska som andraspråk, tillförde arbetet med Internet att eleverna 
kände att det var på riktigt, att det var viktigt det de skrev. De kunde också snabbt använda sig 
av nätet när de inte förstod ett ord. Deras ovilja mot att slå upp ord förändrades, det tog inte 
tid för dem längre utan det gick snabbt. Vi diskuterade mycket i gruppen och det gav resultat i 
deras talade språk som utvecklades. Att använda teknik som vissa bara använde till spel gjorde 
skolarbetet roligare och de omotiverade eleverna, som helt plötsligt var de som kunde, blev 
motiverade till att arbeta med skolarbete. ”Det är inte läxa om uppgiften är att skriva något på 
bloggen” som en sa. ”Jag sitter ändå vid datorn”. 

Vi uppnådde en större språklig säkerhet och medvetenhet som vi inte skulle ha gjort utan 
Webbstjärnan, för det var på riktigt. Och eleverna var med i valet av vad som skulle skrivas och 
hur det skulle se ut. Det var deras arbete och inte mitt som lärare.

Webbstjärnan och Internet tillförde en nyfikenhet och motivation till att arbeta som gjorde att 
eleverna är på väg att nå eller redan når målen i Lgr11 i svenska som andraspråk. Den största 
skillnaden mot undervisning utan Webbstjärnan och Internet var att de fick respons från många 
olika människor, inte bara från mig som lärare. Responsen gjorde att eleverna vågade skriva 
mer och mer och därmed ökade deras ordförråd och deras läsförståelse blev bättre eftersom 
de var tvungna att förstå vad deras läsare skrev till dem. 

Det bästa betyg bloggandet med Webbstjärnan kan få är att eleverna som bloggar nu har 
redan talat om för mig att nästa termin måste vi blogga igen, men då med hela klassen, för det 
är så kul att arbeta med bloggen. 
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   Marie Andersson
   Workshopledare på Gotland och flerfaldig vinnare i Webbstjärna.

   Yrkestitel: Grundskolelärare
   Verksam i årskurs: 4-6
   Webbplats: www.detektivenemilochvi.se mfl.

Varför skriver jag det här och för vem?
Vi har ett uppdrag i Lgr 11 att utbilda våra elever till medvetna och kritiska 
samhällsmedborgare, där Internet är en absolut självklar del av skolan och samhället. Jag som 
skriver det här heter Marie Andersson och arbetar som lärare i årskurs 4-6 på Eskelhem skola, 
Gotland.

Eleverna är precis lika viktiga som andra aktörer på Internet. Det är elevernas demokratiska och 
medborgerliga rättighet att få lära sig bli aktiva och medvetna Internetanvändare, vilket innebär 
att de ska kunna dela med sig av det de producerar på Internet samtidigt som de ska kunna 
använda det som andra delar med sig av. Att använda andra människors innehåll på Internet 
kräver att eleverna använder sig av sin analytiska och källkritiska förmåga. Det innebär också att 
eleverna lätt får tag på information på Internet och att de då måste aktivera sin kommunikativa, 
analytiska, metakognitiva, begreppsliga och källkritiska förmåga för att söka, samla och 
strukturera det innehåll som de vill använda sig av. 

Många av mina elever börjar bli medvetna  
Internetanvändare vilket innebär att vårt  
målinriktade och kontinuerliga arbete med  
att undersöka, diskutera och använda oss  
av Internet i undervisningen berör det som  
Lgr11 skriver att vi ska arbeta med:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en  
komplex verklighet, med ett stort  
informationsflöde och en snabb  
förändringstakt. Studiefärdigheter och  
metoder att tillägna sig ny kunskap blir  
därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.” Lgr11, s 9.

Numera ifrågasätter mina elever när vi tittar på och använder oss av andras material på Internet 
eller kopierar material till vår undervisning. De ifrågasätter och säger ifrån också när andra 
lärare säger att de ska googla en bild som ska användas i undervisningen. De ifrågasätter utan 
att jag ber dem ifrågasätta och det bevisar att de har aktiverat sin medvetenhet kring frågor 
som rör Internet, Internetanvändare och Internetanvändandet. Inte sagt att de kan allt för vem 
kan väl det? 

Deras analytiska och källkritiska förmåga har också spillt över på det analoga skolarbetet vilket 
syns när några av eleverna till exempel ifrågasätter ett facit i matematiken då det står fel svar 
i facit. De vet numera att det är någon annan som skrivit, vilket inte självklart behöver betyda 
att det som står där är sant. Jag är helt övertygad om att vi inte hade haft dessa källkritiska 
diskussioner utan Internet som “starthjälp”.
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Hur blev eleverna aktiva Internetanvändare?
Delar av syftet i svenska:

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska 
även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och 
tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
man söker och kritiskt värderar information från olika källor.” Lgr11, s 222

Vårt arbete med att läsa böckerna om Emil Wern kunde  
ha blivit ett skönlitterärt skolarbete som hade stannat i  
klassrummet. Nu blev det inte så utan jag lät eleverna  
publicera sina tankar och funderingar på bloggen  
Detektiven Emil och vi (www.detektivenemilochvi.se).  
Huvudsyftet i arbetet med Emil  
Wern var att eleverna skulle ställa sig källkritiska till  
böckernas text och illustrationer genom att undersöka  
om innehållet stämde överens med verkligheten. 

Eleverna synliggjorde sitt skolarbete på en blogg, på  
Internet, vilket innebar att skolarbetet blev tillgängligt för  
den som var intresserad av att följa deras arbete. Med 
hjälp av Internet som arena fick eleverna kontakt med  
lärare, rektorer, föräldrar, IT-pedagoger och andra vuxna  
som läste vad de bloggade om. De vuxna ställde frågor till eleverna i bloggen som eleverna 
besvarade och de vuxna svarade på elevernas frågor om exempelvis upphovsrätt och ISBN-
nummer. Eleverna undrade ibland vilka de vuxna var och de undrade om de kunde lita på 
svaren som de fick. Att få in fler röster i klassrummet gjorde att eleverna lärde sig nya saker 
som de antagligen inte hade lärt sig utan Internets hjälp. Utan Internet hade elevernas frågor 
stannat i klassrummet och det hade varit mycket svårare att få svaren snabbt och parallellt 
med det pågående skolarbetet. Eleverna förde även dialog med Anna Jansson, författare till 
böckerna om Emil Wern och illustratören Mimmi Tollerup.

Eleverna googlade Anna Jansson och undrade varför hon inte kom överst i Google. Det var ju 
ändå hon som hade skrivit böckerna. Här blev det väldigt tydligt att Wikipedia hamnade överst 
i Google, vilket eleverna var medvetna om att så var det ofta när de googlade något. Vi fick 
undersöka det och eleverna fick svar på sina funderingar. 

Eleverna skrev tillsammans en artikel i Wikipedia om Emil Wern och fick se att artikeln blev 
redigerad direkt efter att den publicerades vilket startade intressanta diskussioner om 
människorna som finns på Internet och hur vi kan skapa och bygga upp något tillsammans med 
dem. Vi diskuterade tillsammans om att vi måste hålla oss källkritiska till innehållet på Wikipedia 
och andra webbplatser på Internet. När eleverna bloggade om arbetet med Emil Wern blev 
upphovsrätt en självklar sak att undersöka och diskutera. Eleverna fick fråga olika upphovsmän 
om lov innan de kunde publicera upphovsskyddade fotografier och illustrationer på klassens 
blogg. I samband med detta fick eleverna lära sig om Creative Commons vilket de arbetade en 
hel del med genom att diskutera, använda och publicera men även genom att rita teckningar. 
Allt för att eleverna skulle få förståelse för något som inte är helt lätt att förstå. Klassen startade 
också en Youtube-kanal där de laddade upp sina filmer som sedan bäddades in på bloggen. 
Återigen är eleverna producenter och delar med sig av innehåll på Internet. 

www.detektivenemilochvi.se
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Eleverna blev under arbetet aktiva medarbetare och aktörer på Internet och under resans 
gång har de fått diskutera de problem och frågor som de har stött på. Att vara en aktiv och 
undersökande producent och konsument på Internet är det enda sättet för eleverna att få 
förståelse för hur Internet fungerar vilket också innebär att eleverna arbetar med läroplanens 
innehåll kring syftet, de långsiktiga målen, det centrala innehållet och kunskapskraven för år 6 i 
ämnet svenska.

Långsiktiga målen (förmågorna):
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitterära och andra texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- söka information från olika källor och värdera dessa.

Kunskapskrav i slutet av år 6:
Betyg E

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 
sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling 
till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån 
egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för 
då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla 
beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak 
fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra texters budskap.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett 
sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
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Varför Internet i skolan?
Vi har ett uppdrag i Lgr11 att arbeta med  
Internet som en del av undervisningen och  
då räcker det inte att låta eleverna passivt  
“hänga” på Google, Youtube, Wikipedia  
eller någon annan webbplats under  
lektionstid. Läraren måste, tillsammans med  
eleverna, arbeta aktivt och undersökande  
med Internet så att eleven börjar förstå vad  
Internet är, vilka aktörer som finns där och  
vilka spelregler som gäller när det kommer  
till att låna och dela med sig av exempelvis  
text, ljud och bild. I och med att mina elever publicerade sitt skolarbete på Internet innebar det 
att de och jag ständigt var tvungna att ta ställning till vad Internet var, hur Internet fungerade 
och vilka aktörer som befann sig där vilket i sin tur skapade möjlighet för mina elever, trots 
deras unga ålder, att kunna vara med och påverka innehållet på Internet. För något år sedan 
var det jag som lyfte frågorna om Internet, idag gör vi det tillsammans eftersom mina elever 
har blivit medvetna aktörer på Internet. Vi fortsätter att reflektera och fundera tillsammans kring 
upphovsrätt, Internet och källkritik och det går inte en vecka utan att vi diskuterar dessa viktiga 
och intressanta ämnen. Det var Internet som fick oss på banan, utan den hade varken jag eller 
eleverna varit medvetna och källkritiska Internetanvändare idag.
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   Ingela Clarin
   Workshopledare i Malmö och vinnare i Webbstjärnan 2011.

   Yrkestitel: Grundskolelärare
   Verksam i årskurs: 4-9
   Webbplats: www.clarinska.se mfl.

Mitt namn är Ingela Clarin, och jag har arbetat som lärare sedan januari 2000. De elever jag 
möter idag är annorlunda än de elever jag mötte då. Dagens barn är uppvuxna med datorer, 
Internet och mobiltelefoner som helt naturliga inslag i sin värld, och 69 % av dagens 10-åringar 
använder Internet dagligen!1 De elever jag har idag är alltså vana Internetanvändare, men 
skolan har ett uppdrag att ge eleverna den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna 
leva och verka i samhället. Det räcker inte att kunna googla. ”Eleverna ska kunna orientera sig i 
en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”2 som det 
står i vår läroplan, Lgr11.

Att använda modern teknik, som det kallas i läroplanen, tillsammans med eleverna är alltså en 
självklarhet för mig. Det borde det vara för alla, eftersom det står tydligt i våra styrdokument att 
vi ska göra det. 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,
skapande och lärande”3

Det är dessutom väldigt praktiskt (jag har alla elevernas arbeten på ett och samma ställe, 
och tillgång till dem var som helst), och jag kan också uppfylla vissa mål som finns i våra 
styrdokument på ett sätt jag inte kunde gjort annars. Inte bara kursplanemålen (som ju får tas i 
beaktande inför varje nytt arbetsområde) utan även de mer  
övergripande målen som finns i kapitel 1 och 2. Om man 
exempelvis använder Internet för att publicera elevernas arbete  
och diskussioner etcetera får föräldrarna mycket större möjlighet  
att ta del av sina barns arbete och utveckling, och på ett helt  
annat sätt än tidigare. ”Läraren ska samverka med och 
fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,  
trivsel och kunskapsutveckling”.4

Jag deltog tillsammans med en av mina klasser i Webbstjärnans 
tävling hösten 2010/ våren 2011, och vår webbplats, Expedition 
Augustenborg (www.expeditionaugustenborg.wikispaces.com),  
vann bronspriset i sin klass. Webbplatsen var resultatet av ett  
temaarbete i svenska där uppgifterna hade varit genreskrivande i ett sammanhang.

Bakgrunden till själva temaarbetet föddes under våren 2010 när jag började tänka framåt inför 
hösten, då jag för första gången på ganska många år skulle ha sjuor i svenska. Jag gick igenom 
de läromedel vi hade och slogs av hur tråkiga de verkade. Jag tänkte att nog borde man kunna 
göra något roligare än så, men ändå få med innehållet? Jag ville väcka elevernas lust, få dem 
att känna att det var roligt och meningsfullt att läsa och skriva. Få dem att inspireras och 
lära av varandra! ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 
verksamhet.”5

www.expeditionaugustenborg.wikispaces.com
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 I syftestexten för svenska finner man att  
 ”undervisningen ska stimulera elevernas 
 intresse för att läsa och skriva”6, och 
 så blev det verkligen i detta temaarbete. 
 Eleverna läste och inspirerades av 
 varandras texter, och de blev motiverade
  att skriva av att de visste att alla (hela
 världen!) kunde läsa deras texter. 
 Genom att publicera elevernas texter på 
 nätet får de andra mottagare än bara 
 mig som pedagog, eller varandra. Det 
 uttrycks tydligt i svenskämnets syfte att  

       detta är viktigt: 

”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.”7

Jag hade valt att vi skulle arbeta i en wiki, av flera anledningar. Med wikis kan eleverna lätt 
skapa texter tillsammans, med allt vad det innebar i diskussioner och funderingar. Men man kan 
också skapa ensam om man så vill, och bara få respons av någon annan under arbetets gång. 
I kapitel 2.2 Kunskaper8 står det att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola:

- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna
  tillit till sin egen förmåga.”

I wikis finns också en versionshantering som gör det lätt att följa hur texten byggs upp och ut, 
och på så sätt kunde jag ha väldigt konstruktiva samtal med eleverna. Med detta som grund 
kunde eleven sedan bearbeta sina texter ”mot ökad tydlighet, kvalitet och utrycksfullhet”9 som 
det står i målen.

Eftersom eleverna kom i kontakt med ”texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel 
webbtexter”10 och även själva skulle skapa ”texter där ord, bild och ljud samspelar” var det ett 
måste att lära dem vad som gäller angående upphovsrätt. Jag hade trott att eleverna skulle ha 
svårt att förstå att man inte bara fick ta de bilder som fanns på nätet, men så var inte alls fallet. 
De förstod mer än väl, de ville ju inte att andra bara skulle kunna stjäla deras bilder, men vi 
pratade också om alternativ. Om Creative commons och licenser, och hur man gör om man vill 
använda andras material. Eleverna lärde, och tillämpade.

Genom att eleverna själva nu skapade innehåll på nätet, började de tänka kring andra sajter 
de besökt. Vem skapar dem? Hur vet jag att det som står på sidan är sant? Efter detta arbete 
var det väldigt enkelt att se vilka som uppfyllde målen gällande att kunna föra resonemang om 
informationens och källornas trovärdighet och relevans.11

Elever som arbetat med Expedition Augustenborg, från 
Webbstjärnans prisutdelning 2011
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Då jag i ett par år nu arbetat på detta sätt har jag svårt att förstå hur man kan avstå ifrån att 
använda sig av Internet i sin undervisning. Dels för att det finns så mycket spännande, bra 
och intressant att ta del av, men framför allt för att eleverna själva får producera innehåll och 
veta sina rättigheter och skyldigheter kring detta. De blir mer motiverade av att veta att andra 
läser det de skriver, att andra kan se de filmer de producerar. De växer av de konstruktiva och 
uppmuntrande kommentarer de får. Och det är väl glädje, motivation och en chans att växa vi 
vill ge våra elever i skolan? Därför säger jag: I <3 Internet!

Källhänvisning 
1 Svenskarna och Internet 2012, diagram 3.2, s 19 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 9  
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 14  
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 16  
5 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 13 
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 222  
7 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 222  
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 13 
9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 230  
10 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 225  
11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 230
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   Christina Löfving

   Workshopledare i Malmö och vinnare i Webbstjärnan 2013.

   Yrkestitel: Grundskolelärare
   Verksam i årskurs: 1-3
   Webbplats: www.jamalskompisar.se mfl.

Den har blivit en del av oss
I min etta på Kyrkenorumskolan har vi arbetat med webbplatsen www.jamalskompisar.se sedan  
eleverna började skolan i augusti 2012. Det är en webbplats som vi  
skapade med inspiration från Bolibompa och andra webbplatser som  
eleverna ofta besöker. Istället för Bolibompadraken har klassen en  
dromedar som frontfigur: Jamal. Han lär sig tillsammans med eleverna  
och de klurar ofta på hur de och Jamal ska kunna sig lära mer. Tanken  
med webbplatsen var att arbetet med den skulle hjälpa eleverna i  
deras läs- och skrivutveckling, samt att det skulle bli ett ställe för  
barn av barn. Och det är precis vad det har blivit!

Jag ville att vi skulle vara med i Webbstjärnan eftersom det är ett bra  
sätt att få kontakt med andra klasser, för kontakt och kommunikation  
med andra var just vad vi var ute efter.

Jag tror och jag hoppas att eleverna genom arbetet med webbplatsen har fått känna och 
känner att det de gör är viktigt och på riktigt. Att skriva egna texter, att arbeta med film, 
animationer och bild på olika sätt, med vetskap om att andra ska kunna ta del av det, har varit 
och är motiverande för dem. Jag vet det genom kommentarer som ibland flyger i klassrummet 
och genom glädjetjut här och där. I sin tur tror jag att det hjälper eleverna att vilja vidare - att 
vilja utforska språket för att kunna uttrycka ännu mer och på andra sätt.

Läroplanen (Lgr 11, Centrala innehållet i svenska, kapitel 3.17) stöder arbetet med olika 
typer av texter: ”Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och 
webbtexter.”

Många olika uttryck
Textskapandet har under den korta tid eleverna har gått i skolan hunnit ta sig många olika 
uttryck. Vi utgår ofta från elevernas egna intressen och använder även sådant som vi hittar på 
andra ställen på nätet och länkar dit. Så gjorde vi när vi hittade pappersmodeller av Minecraft 
som vi arbetade med i klassen. Eleverna trodde att även andra barn skulle ha nytta av länken 
dit.

I det producerande av texter (begreppet text kan även rymma film och bild) som eleverna 
ägnar sig åt, behöver de läsa. Både sina egna, kamraternas och andras texter. Det skapar 
en förståelse för att krumelurer är viktiga och kan ha ett viktigt innehåll. Vi vuxna pratar ofta 
om läslusten, om hur vi ska få unga att vilja läsa. Jag tror att vi tidigt måste ta frågan på 
allvar. Var finns kittlandet i maggropen och var finns spänningen? Vilket arbete ligger bakom 
tillkommelsen av en bok? Det är spännande att få veta det när frågan och svaren kan göra att vi 
kommer närmre eleverna.

www.jamalskompisar.se
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I vår klass läser jag högt för eleverna varje dag. Jag gör det på ett sätt som jag vill ska göra 
eleverna involverade i texten. Vi prövar ansiktsuttryck under läsandet, vi spånar om vad som 
komma skall och vi försöker leva oss in i texten. Eleverna läser även i egna böcker; hemma, 
ibland för en läskompis och ibland för faddrar och för mig. Läsningen är viktig. Och då är även 
författaren och illustratören viktiga.

Träffat författare
Tack vare vår webbplats Jamals kompisar har vi fått träffa flera av de författare och illustratörer 
vars böcker vi har fått stifta bekantskap med. Även om inte eleverna bokstavligt talat har 
stått framför författarna och ställt sina frågor, har de gjort det via de filmer de har gjort på vår 
pekplatta och som författarna sedan har kunnat ta del av. Svaren har eleverna tagit emot på 
samma sätt: genom film. Detta material har eleverna kunnat arbeta vidare med och skapa 
något nytt av, bland annat olika avsnitt av deras webb-tv-program Jamal-tv som de har lagt ut 
på webbplatsen.

Kontakterna med författare och illustratörer har även lett till att vi har fått brev med böcker och 
en alldeles egen illustrerad figur. Det i sin tur ledde till att eleverna fick mejla och fråga om de 
fick använda figuren i egna produktioner. Av detta blev frågan om upphovsrätt än mer tydlig än 
den kanske varit tidigare. En författare som hade frågat oss om hon fick använda en av våra 
bilder, hade redan aktualiserat frågan om vad som menas med upphovsrätt.

Vi har blivit intervjuade av en journalist på Datorn i Utbildningen som hälsade på i klassen. Då 
tog vi tillfället i akt att själva intervjua journalisten om hur en journalist egentligen arbetar. Innan 
hade vi gjort en storyboard om hur vi skulle lägga upp intervjun. Av det lärde vi oss både om 
hur man planerar ett filmarbete och naturligtvis också om hur det är att arbeta som journalist.

Eleverna har genom arbetet blivit medvetna om att man ska respektera andra och hur andra 

www.jamalskompisar.se/category/jamal-tv

www.jamalskompisar.se/?s=minecraft



www.webbstjarnan.se
Lgr 11 och webbpublicering

önskar ha det. När de ska filma frågar de alltid om det är okej först. Och vill inte vaktmästaren 
bli filmad mer än på ryggen, så respekterar de det. När en mormor i en annan klass hälsade på 
och filmade på skolgården, gick de fram och frågade artigt om hon hade kollat om barnen ville 
bli filmade. Det tyder på viss medvetenhet, och jag tror att vårt arbete har en del i det.

Lgr 11
Samma medvetenhet har eleverna utvecklat när det gäller att ge kommentarer. Att arbeta 
i skarpt läge där kommentarer från andra elever och vuxna är viktiga, kräver att man tänker 
till om vad och hur man svarar. Eleverna har arbetat mycket med det, både när de svarar 
på webbplatsen och när de är inne på andras webbplatser och kommenterar. Det är något 
läroplanen säger att vi ska arbeta med (Lgr 11, Centrala innehållet i svenska, kapitel 3.17):
”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.”
”Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.”. 

Vi har också dragit nytta av detta när eleverna övar att ge respons på texter till varandra i 
klassrummet. Det är viktigt, inte minst när det gäller att arbeta med följande (Lgr 11, Centrala 
innehållet i svenska, kapitel 3.17): ”Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand 
gå igenom sin text och göra förtydliganden.”

Att involvera andra elever utanför klassrummet har varit en viktig del. Eleverna har lärt att sig 
att tänka på sin målgrupp, andra barn i sin egen ålder, och att interagera med dessa. De ställt 
frågor och bett om svar. De har tillverkat egna pins som pris i en tävling och tagit uppgiften på 
allvar när de har gjort diplom och skickat brev med priserna till andra elever runt om i Sverige. 
Andras åsikter har fått vara viktiga i skapandet av en gemensam berättelse i klassen. Det har 
varit åsikter om innehåll, men också om utformande. En illustratör tipsade nämligen om hur man 
kan tänka när man arbetar med bilder.

I arbetet med att tänka på sin målgrupp ingår också viss förmåga att kunna analysera. Går det 
när man går i ettan? Jag menar att analysförmåga inte är en inneboende mystisk förmåga, utan 
att den kan utvecklas tidigt. Och då måste man börja arbeta med den tidigt. I och med vårt 
arbete med webbplatsen gör vi det. Eleverna har varit inne på andra webbplatser och tänkt till 
kring vad de tycker är bra och mindre bra. Tankarna tar vi med oss när vi arbetar med vår egen 
webbplats. Det var så tanken om klickbara bilder föddes istället för att  
man skulle behöva klicka enbart på textlänkar.

Spel
Eleverna utvärderar också sitt arbete kontinuerligt. Ibland gör de det i  
grupper i ett webbverktyg som TodaysMeet, där många kommer till tals  
samtidigt. Det var på så vis vi fick ta tag i att webbplatsen behövde lite mer  
action och att eleverna ville göra egna spel.

Dessa spel har fått spridning runt om i landet. Andra deltagare i Webbstjärnan som har hittat 
Jamals kompisar ville veta hur vi hade gjort spelen. Utifrån deras frågor gjorde några elever i 
klassen en instruktionsfilm. Spelbeskrivningarna till varje spel blev viktiga. Att arbeta med spel 
är inget konstigt, det är något som har stöd i läroplanen (Lgr 11, Centrala innehållet i svenska, 
kapitel 3.17): ”Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och 
hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.”

Även tankar om att inte använda stora vapen i spelen kom upp. Återigen gjorde vår tanke på 
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vilka som är vår målgrupp att vi kunde enas om att inte lägga in värre upplevelser än några 
monster och fladdermöss i våra spel. Vi kunde ju inte vara helt säkra på vad som var okej för 
andra barn och därför valde vi bort vapen ur spelen.

Sammanfattning
Man skulle kunna sammanfatta det hela med att vi i och med arbetet med Jamals kompisar har 
arbetat med de fem stora förmågor som läroplanen innehåller, The Big Five. Vi har arbetat med 
utvecklandet av analysförmåga när vi har tagit del av andras webbplatser och tänkt till kring vår 
egen. Vi har arbetat med kommunikativ förmåga när vi har intervjuat, ställt frågor, svarat andra 
och producerat egna texter. Vi har arbetat med metakognitiv förmåga när vi har reflekterat 
över hur vi och andra lär och när vi har tänkt på våra mottagare. Vi har utvecklat vår förmåga 
att hantera information när vi har läst och sållat bland material. Vi har utvecklat begreppslig 
förmåga när vi har lärt oss nya begrepp som till exempel vad krångliga ord som upphovsrätt 
och illustratör egentligen betyder.

Följande mål i läroplanen Lgr 11, kapitel 2, tycker jag absolut att vi är på väg mot:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna  
  tillit till sin egen förmåga,
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
  skapande och lärande.”

Jag tycker också att vi arbetar genomtänkt med syftet i Lgr 11, Svenska, kapitel 3.17:

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- 
och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 
och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 
utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska 
även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och 
tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 
uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”
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Har Jamals kompisar blivit ett ställe för barn av barn? Ja! Flera av eleverna går själva in på 
webbplatsen när de är hemma och andra barn lämnar kommentarer både på och efter skoltid. 
En pojke på annan ort startade tillsammans med sin mamma en egen webbplats, där han la ut 
spel som han själv hade gjort efter att ha tagit del av våra spel (www.axelbloggar.blogspot.se). 
Så visst har det blivit det! Det har blivit en levande plats på nätet.

Är vi fullärda nu? Nej, vi har precis börjat. Och det finns mer att ta tag i. Alla önskemål om vad 
vi vill ha på vår webbplats är inte uppfyllda ännu, men det är kanske det som är charmen och 
då kan vi arbeta vidare mot det.

Ibland frågar eleverna om Jamals kompisar kommer ta slut när de slutar ettan. Jag har svårt att 
tänka mig det. Den har på något vis blivit en del av oss.
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   Anki Demred Klinga
   Workshopledare i Ystad och flerfaldig vinnare i Webbstjärnan.

   Yrkestitel: Grundskolelärare
   Verksam i årskurs: 1-3
   Webbplats: www.ivårkikare.se mfl.

Att få uttrycka sig är en demokratisk rättighet - om bloggen kopplat till Lgr11
Jag heter Anki Demred Klinga och jag jobbar i Ystad. Just nu delar jag min tid mellan klass 
2A på Backaskolan och ett centralt jobb som IT-pedagog. I Ystads kommun kopplar vi sedan 
flera år tillbaka en blogg till varje barn- och elevgrupp, både i förskolan och i skolan. Vårt syfte 
är att skapa transparens i våra verksamheter till föräldrar och politiker. Med det som bakgrund 
var det inget nytt för mig när jag inför läsåret 2011-2012 bestämde mig för att låta bloggen 
ta större plats i mitt klassrum tillsammans med min förstaklassare. Naturligtvis sökte jag stöd 
i läroplanen för att förankra mina tankar om att en blogg i årskurs 1 kunde vara en rätt väg att 
gå, och redan i det andra kapitlet, som anger inriktningen på skolans arbete, är det tydligt vilket 
uppdrag vi har som lärare:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången  
grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för  
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”  
(Lgr11, s.14)

För mig blev det självklart. Läroplanen kräver att jag som  
lärare ska ansvara för att mina elever gör mer än chattar,  
googlar, youtubar och renskriver på datorn. Lgr11 hade  
precis sjösatts och jag satt som bäst och botaniserade  
bland syften, förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav.  
Jag bestämde mig för att skapa en NO-blogg. Jag  
startade upp bloggen med flera olika syften: 

1. Jag ville på ett tydligt sätt visa hur vi jobbar med läroplanens innehåll, det vill säga det 
vi måste behandla inom NO-ämnena. Jag ville kunna redogöra för och dokumentera 
elevernas uppnådda kunskaper och förmågor. En NO-blogg där det syftet och centrala 
innehållet under tre år skulle samlas och dokumenteras. 

2. Jag ville arbeta ämnesintegrerat. Det centrala innehållet I Lgr 11 är mycket omfattande. 
För att hinna menar Skolverket att ett tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt är att 
föredra. Jag hade sedan tidigare bestämt att vi skulle skriva oss till läsning genom att 
använda datorer, Ipad och digitala verktyg. Datorn skulle vara vårt primära skrivverktyg. 
Jag ville att mina elever skulle skriva meningsfulla texter med ämnesspecifika innehåll 
redan från början. Ett giftermål mellan NO och svenska, helt enkelt.

3. Enligt läroplanen ska vi utveckla en livslång lust att lära hos våra elever. Lärandet måste 
vara lustfyllt. För att arbetet i skolan ska vara lustfyllt måste det också vara viktigt, på 
riktigt och med meningsfulla mottagare. Jag önskade en publik plattform för elevernas 
arbete så att eleverna kunde skriva för riktiga mottagare utanför skolans fyra väggar.

Inledningsvis startades bloggen (www.ivårkikare.se) av mig som pedagog och de första 
månaderna innehöll den uteslutande dokumentation av det vi gjort. Jag var, och är fortfarande, 
noga med att hela tiden koppla vårt innehåll till läroplanens syftestext, centrala innehåll 
och kunskapskrav. Det gör jag enkelt genom att skriva ett par rader i ett inlägg. Inlägg som 

Elever som arbetat med www.ivårkikare.se, från 
Webbstjärnans prisutdelning 2012
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innehåller kopplingar till läroplanen både etiketterar och kategoriserar jag med Lgr11. Det kan 
se ut så här (exempel i samband med introduktion av arbetsområdet vatten):

”Undervisningen i biologi ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins 
begrepp och modeller, och efter vi har arbetat med området vill vi att eleverna ska kunna 
berätta om och ge exempel på vattnets egenskaper (alltså kunna de olika formerna och 
övergångarna).

Ett av de centrala områdena inom biologi i åk 1-3 berör vattnets olika former: fast, flytande och 
gas, och övergångarna emellan: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Eleverna ska få genomföra enkla undersökningar och observationer.

Vi kommer att besöka reningsverket och Nedraby vattenverk.”

Relativt snart började eleverna själva vilja göra inlägg. Bloggen gick från att ha varit en plattform 
där jag redogjorde för elevernas lärande till att faktiskt bli arenan för lärandet.

Exempel: Några elever lyckades fånga en uggla på film under  
en av våra utedagar. De publicerade filmen på bloggen och  
undrade över arten. Inom kort trillade kommentarer in på  
bloggen. Gissningar resulterade i sökningar på relevanta  
sidor. Till och med Skånes ornitologiska förening var med i  
diskussionen i bloggens kommentarsfält. De trodde att det  
var den mycket ovanliga Berguven som eleverna fångat på  
film och uppmanade oss att inte ropa alltför högt om att det  
kunde vara just den arten, eftersom det kunde locka till sig  
tjuvjägare! Detta gav upphov till många intressanta samtal,  
samtal som vi inte hade fått om vi inte hade webbpublicerat.  
Vilka läser vår blogg? Varför läser de just vår blogg och vad  
vill de säga med sina kommentarer? Varför finns det  
tjuvjägare? Hur ska vi veta att det som skrivs i vår blogg bland  
kommentarerna är sant? Vad betyder det när ett djur är utrotningshotat? Vad innebär 
begreppet fridlyst? Jag kopplar till syftestexten för NO:

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i NO för att 
granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör (...) miljö och samhälle.” 
(Lgr11, s. 111)

Min upplevelse är att när eleverna bloggar kommer källkritik och upphovsrätt in i 
undervisningen helt naturligt, och på ett djupare och bredare sätt än annars. Att arbeta med 
dessa frågor behöver inte alls vara komplicerat, utan mitt råd är snarare att börja så tidigt det 
bara går. Eleverna arbetade med djuren och naturen under vintern som ett arbetsområde och 
de fick läsa och skriva faktatexter som publicerades i bloggen. För det första använde de sig av 
olika källor för att hitta fakta om djur, både digitala och analoga. Redan där gjorde några elever 
intressanta iakttagelser: källorna på Internet var ofta mer uppdaterade och de var lättare att ta 
till sig på grund av det multimodala språket. Eftersom eleverna publicerade sina texter publikt 
resonerade vi också kring att de själva blev källor och vikten av att de hänvisade till platsen 
för fakta. De ville komplettera texten med en bild och på så sätt fick eleverna också en första 
förståelse för vad upphovsrätt är. Några elever har till exempel själva mejlat till upphovsmän för 
att fråga om lov att använda fotografier i skolarbetet. De flesta bilderna till arbetet hämtades 

www.ivårkikare.se/2011/11/ugglan/
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dock på sidor där bilderna har en Creative Commons-licens. Ännu har eleverna inte lärt sig 
vad licenserna innebär, men de har medvetandegjorts och förhoppningsvis är grunden lagd för 
en djupare förståelse och ett schysst sätt att förhålla sig till andras material på webben. Ur det 
syftestexten och det centrala innehållet för svenska och svenska som andraspråk årskurs 1-3:

”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och 
kritiskt värderar information från olika källor.” (Lgr11, s. 222)

”Informationssökning (...) på webbsidor för barn. Källkritik, hur texters avsändare påverkar 
innehållet.” (Lgr11, s. 224)          

Internet och skolan
Den riktigt stora aha-upplevelsen för mig som lärare var att på allvar få uppleva interaktionen 
mellan de olika aktörerna på bloggen och vad den gör med elevernas motivation. När en elev, 
på riktigt, märker att någon läser och intresserad av vad han eller hon skriver, då blir det viktigt 
att formulera sig väl och att uttrycka sig så att andra förstår. Den interaktionen med omvärlden 
är svår att få på annat sätt än genom en blogg. Lusten och viljan att kommunicera blir så stor. 
Syftestexten för svenska:

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- 
visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna 
åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.”  (Lgr11, s. 222)

För mig har användandet av bloggar i undervisningen blivit en självklarhet. Jag har nästan svårt 
att se hur jag som pedagog idag skulle kunna leva upp till läroplanens syften, mål, centrala 
innehåll och kunskapskrav UTAN att tillsammans med mina elever befinna mig på webben. 
Utan att låta mina elever blogga. När jag söker på ordet ”digital” i vår läroplan hittar jag det 
på inte mindre än 24 sidor. Ordet ”webb” återfinns på sju sidor. Hur ska jag kunna undervisa 
digitalt och om webben utan att vara på webben? Omöjligt uppdrag. Idag vill jag sätta ett 
likhetstecken mellan bloggen och skolans demokratiuppdrag. För mig innebär bloggandet och 
användandet av digitala verktyg alla elevers rätt att lära och utveckla sig. Allas rätt att uttrycka 
sig.
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Bloggen <3 kursplanerna = sant
Jag läser ett nytt inlägg på klassens blogg Vita rosen (www.vitarosen.se). Det är Heinrich 
Schneider, en 15-årig medlem i Hitlerjugend som skriver:

”Min bror Karl säger att Hitler är rakt igenom ond, och dödar alla judar. Att han kallhjärtat utrotar 
dem. Men jag vägrar tro honom. Hitler skulle inte göra något sådant, han skulle aldrig döda folk 
utan anledning. Jag vet dock inte vad som händer med alla som förs bort. Jag är övertygad om 
att han bara låter dem jobba. Hitler skulle aldrig svika mig på det sättet.”

Detta är inledningen till Majas tredje text om Heinrichs liv under andra världskriget. Eleverna i två 
klasser i åk 9 har fått i uppdrag att välja en fiktiv person som levde mellan åren 1935 och 1947 
och skriva dagboksanteckningar från tiden. Eleverna publicerar sedan texterna på en klassblogg 
som ligger öppen för alla att läsa på Internet. Uppgiften är inspirerad av författaren och 
historikern Peter Englunds bok Stridens skönhet och sorg där vi får följa 19 verkliga människor 
genom det första världskriget. 

Som bloggarnas administratör styr jag bloggen. Jag godkänner kommentarer och delar ut 
användarnamn. Eleverna är redaktörer vilket innebär att de skapar innehållet tillsammans. De 
publicerar inlägg med text och bild under individuella användarnamn. De kommenterar också 
varandras texter under arbetets gång.

Bloggen och kursplanerna i historia
Jag har arbetat med bloggar som ett verktyg i både SO- och svenskundervisningen i flera år. 
Ett av många argument för arbetssättet är att det synliggör elevernas arbete. Det blir tydligt 
hur långt eleverna har kommit i sitt lärande. Det är också mycket lätt att anpassa uppgifter på 
bloggen till mål och kunskapskraven i kursplanerna. 

Historieuppgiften ovan är ett exempel. Eleverna skrev en  
personbeskrivning och tre inlägg från krigsåren. De skapade själva  
sina personer och berättelser. Men fakta som vävdes in skulle vara  
korrekta och dessutom skulle resonerande och beskrivande avsnitt  
finnas med för att möta kunskapskraven i historieämnet. I just den  
här uppgiften förväntades eleverna visa sitt historiemedvetande  
genom att använda sina kunskaper i historia. De skapade en  
historisk berättelse om det centrala innehåll som finns specificerat  
i kursplanen, under rubriken Imperialism och världskrig, cirka  
1800-1950. 

De tränade också kognitiva förmågor som att beskriva orsaker och konsekvenser av 
mänskligt handlande. De såg samma händelse ur olika perspektiv och de fick träna på att 
hantera information. Inom ramen för uppgiften fanns förslag på några olika digitala källor som 
artiklar från Wikipedia och lärplattformen Digilär som skolan har tillgång till. Men eleverna 

www.vitarosen.se
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kunde fritt använda både facklitteratur och Internet för att söka efter information. Numera 
kräver historieämnets kursplan att eleverna kan använda ett historiskt källmaterial och föra 
underbyggda resonemang om deras trovärdighet. Det räcker inte längre att man kan läsa och 
förstå ett ämnesinnehåll. Det ska användas också.  Enligt min mening är alla dessa autentiska 
källor som vi har fått tillgång till via Internet en nödvändig resurs i för att kunna möta målen i 
den nya kursplanen.

Klasserna skrev och skrev. Berättelse efter berättelse växte fram på bloggen, det var dramatiskt 
och känslosamt. Sovjetiska soldater frös vid Stalingrad, amerikaner slogs om öar i Stilla havet, 
tyska judar kämpade för livet, en kvinnlig italiensk journalist var på flykt undan fascisterna i 
Italien, en kines och en afghan vidgade perspektivet.

Kommentarer droppade in, uppmuntrande som, “åh vad spännande, berätta mer…”, “sjukt bra 
text, man lever sig verkligen in”. Men några i klassen hade skapat personer vars handlingar 
gav andra reaktioner. En ung nazist och SS-soldat förföljde judar under kristallnatten. Hans 
handlingar väckte avsky hos de kommenterande elever som tydligt tar ställning för alla 
människors lika värde. Skolans uppdrag att överföra en demokratisk värdegrund och främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse blev med ens konkret och synliggjort.

Tillsammans byggde klassen en verklighet med hjälp av varandras upplevelser. De fick se hur 
jämnåriga förklarade och beskrev skeenden men också hur de agerade i svåra situationer och 
gestaltade känslor som rädsla, skuld och utsatthet. De hjälpte varandra vidare i skrivprocessen 
med uppmuntran, inlevelse och empati som ett sammanhållande kitt. Eleverna skrev historia 
samtidigt som de hela tiden tränande sin kommunikativa förmåga. Via bloggen blev de aktörer 
i det offentliga samtal där också Peter Englund finns och där historien ständigt skrivs om och 
gestaltas i många olika genrer, på Internetsidor så väl som i film, romaner eller datorspel.

Publicera texter och utveckla språket i alla ämnen
Bloggen kan givetvis användas i alla ämnen, inte bara i historia. Jag har svårt att tänka mig ett 
mer språkutvecklande arbetssätt. För en lärare i svenska och SO på högstadiet handlar det 
mesta om att låta elever läsa, skriva och samtala kring ett ämnesinnehåll. Vad bloggen gör är 
att den tillför fler och delvis nya verktyg. Ett exempel är möjligheten att publicera arbeten vilket 
i sin tur motiverar eleverna att formulera sig och anpassa språket efter syfte och mottagare. 
Ett stort plus är att den formativa bedömningen underlättas Även om jag aldrig bedömer via 
kommentarsfältet ger jag ofta formativ snabb feedback. Jag ser hur eleverna väljer att bearbeta 
sina texter och hur de ger respons på varandras arbete som det centrala innehållet i svenska 
föreskriver.
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Elever lär av varandra
I svenska kan alla typer av texter läggas upp på bloggen: insändare, noveller eller artiklar. 
Goda exempel kan inspirera. Vi kan föreslå olika lösningar och vi följer elevens lärprocess. I 
samhällskunskap kan eleverna till exempel diskutera politiska frågor i trådar, som på ett forum. 
I kemi kan eleverna filma sina experiment och kommentera dem. I slöjd kan de beskriva och 
värdera sin arbetsprocess med bilder och film. 

Uppgifterna kan varieras i det oändliga men bäst blir det när uppgifterna anpassas efter 
bloggens funktion som ett interaktivt socialt medium. Det personliga tilltalet där eleven tillåts 
ta ställning via beskrivande och argumenterande texttyper passar väl både för att motivera 
eleverna och för deras kunskapsutveckling.

I ett av mina mer lyckade projekt valde eleverna ut citat ur romanen Ondskan av Jan Guillou 
som de tolkade och resonerade kring i korta inlägg. De formulerade sig i skrift och de fick 
möjlighet att framföra åsikter och föra diskussionen framåt som kursplanen i svenska vill att vi 
gör. De använde också egna erfarenheter och livsfrågor för att tolka Guillous starka text. När 
vi lärare lyckas formulera uppgifter som engagerar eleverna och berör deras egna erfarenheter 
och känslor, då blir det alltid bäst. Då skriver nämligen eleverna texter som klasskamraterna 
vill läsa på riktigt, inte bara för att de måste. När det sker är det en ren lycka att undervisa 
tonåringar.

En social arena måste alltid vara trygg
Bloggen är alltså en social arena med stora möjligheter till lärande. Men i en högstadieklass vet 
man aldrig riktigt vad som pågår. Det sociala kan vara en mardröm för vissa. Därför måste du 
som lärare alltid vara närvarande och vaksam. Börja med enkla uppgifter och låt klassen växa 
in i bloggandet. Arbeta, som alltid, med skolans demokratiska värdegrund och uppdrag. Alla 
elever måste erbjudas en trygg undervisningssituation. Lär dina elever hur man uppför sig på 
nätet och arbeta källkritiskt.

Avslutningsvis har Webbstjärnans tävling blivit mitt sätt att jobba med det entreprenöriella 
lärandet: tävlingsreglerna motiverar eleverna att hantera upphovsrätt och värdegrundsfrågor 
men tävlingen lyfter också fram entreprenörerna i klassen. De jobbar för att knäcka tävlingens 
koder. Kamrater uppmanas att ta bort bilder som inte får användas, Inlägg blir korrekturlästa, 
webbplatserna får en genomtänkt design. På köpet får de ägna sig åt metakognition och 
reflektera över hur deras lärande ser ut. Allt medan eleverna jobbar tillsammans mot målet att 
producera den bästa webbplatsen med skolarbete i Sverige.
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