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Sammanfattning 

 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur bloggen kan påverka gymnasielevers attityd 

till övrigt skrivande. I studien görs en kvantitativ enkätundersökning med tre olika 

gymnasieklasser. Enkäten innehåller även öppna frågor vilket betyder att en viss form av 

kvalitativ undersökning tillämpas. Huvudresultatet av undersökningen visar på att bloggen har 

en positiv effekt på bloggande elevers attityd till övrigt skrivande. Bloggen resulterar i att 

majoriteten av de elever som bloggar även upplever att de skriver mer än vad de gjorde innan 

de upptäckte denna publiceringsform. Majoriteten av dessa elever som tidigare skrivit på sin 

fritid upplevde även att bloggen lett till ökad skrivlust. Bloggen har alltså, oberoende på om 

man innan skrivit på sin fritid eller inte, en positiv påverkan på skrivattityden. 

Undersökningen visar även på att bloggen i vissa fall är den enskilda anledningen till att 

elever utvecklat ett allmänt intresse för att skriva. Detta resultat visar även den kvalitativa 

delen av undersökningen. Vidare visar den också på att bloggen är en motivationskälla till 

elevers vilja att utveckla sin skriftliga förmåga. 
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1. Introduktion 

 

 

På samma sätt som det är en vardagsföreteelse för många att se nyheterna på TV, har också 

bloggen blivit ett vardagligt inslag i många människors liv. Bloggen har en stor roll i media 

och siffror visar på att det finns över 184 miljoner bloggskrivare i världen, vilket är en stor 

grupp människor som tar till det skrivna ordet i en och samma publiceringsform (Universal 

McCann 2008). Dock har jag aldrig under mina besök ute på verksamhetsförlagd utbildning 

stött på lärare som använder sig av bloggen i undervisningen. En anledning till dess frånvaro 

ute i gymnasieskolorna är att lärare, enligt min erfarenhet, inte riktigt har klart för sig vad en 

blogg är och vad den kan användas till. Undersökningen gjord i denna uppsats visar dock att 

majoriteten av eleverna själva är bekanta med textformen. Större delen av eleverna menar att 

de brukar läsa bloggar och det visar sig även att många elever också författar egna, så 

outforskad och obekant är den alltså inte bland eleverna. Helt obekant som publiceringsform 

bland lärare i gymnasieskolan är det inte heller troligt att den är, främst på grund av bloggens 

roll som kulturell identitetsformare idag (Svensson Blomst 2007:19), som svenskämnet enligt 

styrdokumenten för gymnasieskolan ska främja. 

 
 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bloggen som textfenomen påverkar elevers 

attityd till övrigt skrivande. 

Jag kommer att utgå från dessa tre frågeställningar: 

1. Vilken attityd har elever till bloggning? 

2. Hur använder elever bloggen? 

3. Hur har elevernas skrivande påverkats av bloggfenomenet? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1. Bakgrund 

Att skriva texter i skolan möts oftast med blandade reaktioner och klart är att vissa elever 

hellre tar till pennan än andra. Siv Strömquist påpekar att skrivning ska liknas vid ett 

hantverk, något som ska läras in genom att träna. Man brukar säga att träning ger färdighet 

och att vara bekant med att författa text ger resultat i skrivutvecklingen (Strömquist 

2007:104). Att majoriteten av gymnasieelever möter någon form av text på sin fritid, torde det 

inte vara några tvivel om. Kanske läser man resultatsidorna på text-tv, eller reklamskyltarna 

på busshållsplatsen. Vilken slags text det än är man möter leder detta i det långa loppet till att 

läsandet i skolan inte känns främmande och ohanterligt. Man får en mer positiv inställning 

och attityd till skrivande eftersom erfarenhet finns, för att anamma Strömquist teori. 

Skillnaden i ansträngning mellan att läsa och att skriva är stor. Läsning kan ske i vardagen 

utan att vi tänker på det, medan skrivningen är en större process som innefattar tre olika 

stadier där hjärnan genomgår olika processer innan bokstäverna fastnar på papperet. Man 

syftar dels på ett förstadium där skribenten analyserar skrivuppgiften, samlar material, sovrar, 

fokuserar samt strukturerar och planerar. Sedan följer själva skrivstadiet där tankarna 

översätts till skrift. Det sista stadiet, efterstadiet, innebär en bearbetning, utskrift, 

korrekturläsning och till sist publiceringen (Strömquist 2007:26ff). Allt detta blir vi alltså 

bättre på om vi utsätts för träning. Det är här bloggen kommer in i sammanhanget som en 

populär textform på internet för ungdomar. Att hitta en text- och publiceringsform som elever 

kan författa texter i med kontinuitet skulle vara en liknelse till att man, som ovan beskrivet, 

läser olika former av text varje dag. Om gymnasieelever skriver bloggar på sin fritid så är 

textförfattande inget främmande när de senare kommer till skolan, alltså har det blivit en 

vardagsföreteelse. Det går givetvis inte att ta för givet att alla elever ska tycka om att skriva 

på sin fritid men bloggen kan ha kommit att bli ett så pass vanligt inslag i den media som 

ungdomar tar del av, att det är den textform som gymnasielever kan känna sig som mest 

bekanta med. 

 

 

3.2 Forskningsöversikt 
Eftersom bloggen, vid skrivandet av denna uppsats, fortfarande måste ses som relativt 

outforskat område för språkforskare finns det inte mycket skrivet om bloggandets olika 
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användningsområden. Det finns böcker och handledningar om hur man startar upp en blogg 

och fördelaktigt utformar den, men om bloggen i didaktiskt sammanhang finns det inte 

mycket att tillgå. 

Lisa Greczanik är en av få som tagit sig an bloggen i ett syfte lämpligt för denna 

undersökning i och med sin bok: Bloggen möter undervisningen: konkreta metodiska tips. 

Greczaniks bok har varit en viktig del av denna uppsats och har varit till hjälp vid främst de 

didaktiska diskussionerna. I boken ger hon handledning i hur man kan föra in bloggen i 

undervisningen men också om hur bloggen påverkar det skrivna ordet, vilket är relevant för 

denna undersökning. Greczanik ställer sig positiv till bloggens möjligheter vid undervisning, 

främst på grund av de variationsmöjligheter som öppnas men också för att bloggen är och 

kommer vara en del av elevers framtid. 

Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren har på en mer grundläggande nivå tagit sig an 

bloggfenomenet i boken Bloggtider. Dessa tre berättar bland annat om bloggens framväxt och 

dess plats i ny media vilket ger en bra bakgrund till vad bloggning egentligen är.  

När det gäller skrivattityd i gymnasieskolan har Anders Olson i sitt examensarbete; Varför 

får vi aldrig göra något roligt? En studie om gymnasieelevers attityd till skrivande i skolan, 

problematiserat ämnet. Bland annat behandlar han skillnaden i attityd till skrivande i och 

utanför skolan vilket kan kopplas till bloggens eventuella användande i eller utanför skolan. 

När det gäller granskandet av nya mediers betydelse för kommunikation mellan ungdomar 

har John Elmfeldts och Per-Olof Erixons bok Skrift i rörelse varit till stor hjälp. I denna 

uppsats har den spelat en stor roll i diskussionen om hur och varför nya medier bärs fram som 

de gör av ungdomar. 

  

 

3.2 Vad är en blogg? 

Blogg är egentligen en förkortning av ordet webblogg (Greczanik 2007:8). Om man börjar 

med att bryta ner webblogg får man fram två ord, webb och logg. Webb syftar på internet 

medan ordet logg härstammar från sjöfartens loggböcker (SAOL 12). Alltså kan man säga att 

bloggen är en loggbok som förs över internet. Dess innebörd har dock förändrats med tidens 

gång. Enklast förklarar man bloggen som en hemsida för textskapande där de senaste 

uppdateringarna hamnar högst upp och de tidigare publicerade inläggen flyttas ner, detta för 

att kunna läsa den senast publicerade texten direkt när man kommit in på hemsidan och inte 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9127411788
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ska behöva bläddra till botten. En blogg disponeras fritt av skribenten och kan inrikta sig på i 

stort sett vad som helst. Det vanligaste sättet att skriva blogg är att ta del av en bloggtjänst via 

internet. Idag finns det ett flertal bloggtjänster såsom blogg.se, wordpress.org och 

blogger.com. Vanligtvis registrerar man sig på en bloggtjänst och loggar in med hjälp av 

användarnamn och lösenord. Beroende på vilka funktioner tjänsten erbjuder väljer man ett 

namn till sin blogg som sedan publiceras i internetadressen så att andra lätt ska hitta dit. Vissa 

sidor erbjuder även lösenordsskyddad bloggning vilket gör att man kan välja vilka läsare man 

vill bjuda till sin blogg. Vanligtvis kan man med hjälp av redan förinställda mallar välja vilket 

utseende bloggen ska ha, allt från färger till teckensnitt. Vid textpublicering författas alstret 

oftast i något som liknar ett vanligt textdokument, beroende på var man väljer att registrera 

sig, där rubrikval, teckensnitt, textstorlek och bildhanering sker. Alla ens inlägg brukar sparas 

i bloggtjänstens databas vilket gör det möjligt för skribenten att gå tillbaka och redigera 

tidigare inlägg. Detta är det vanligaste sättet att blogga, men bloggning kan även ske genom 

egenkodade hemsidor eller olika nedladdningsbara tjänster som kopplas till ens webbdomän. 

Bloggning är alltså inte ett textförfattande som måste ske via speciella tjänster eller på 

speciella sätt, men det finns flertalet tjänster som hjälper en på vägen.  

Det sägs finnas många föregångare till bloggen vilket har gjort att definitionen av 

ursprunget till denna textpubliceringsplattform, samt urskiljandet från andra hemsidor, blir 

invecklad. Om man tar en titt på det som Lars Våge definierar som den första hemsidan 

uppstår en tydlig problematik i urskiljningen av blogg och hemsida. Tim Berners-Lee, vilket 

Våge menar som uppfinnaren av webben och innehavaren av denna första hemsida, hade 

enligt somliga den första prototypen av bloggen. Även om detta egentligen var ett tomt 

dokument där han publicerade länkar till nya hemsidor på webben var principen för 

textuppdateringen densamma som för dagens, mer lättdefinierade, bloggar (Våge 2005:10). 

Det finns även de som anser att de första nyhetssidorna var de ursprungliga bloggarna. 

 Uppfinnaren för vad som betraktas som modern bloggning är också svår att fastställa då 

det finns flera som gärna tar åt sig äran. Programmeraren David Winer är en av de som 

omnämns i och med starten av scripting.com i januari 1997, som än idag är en aktiv blogg 

vilket gör den till en av de mest långvariga. Det som då ansågs nytt, men typiskt för en blogg 

idag, med Winers scripting.com var att han skrev nyheter, kommentarer och länkade till andra 

webbplatser. Jorn Barger är en annan som påstår sig vara uppfinnare av den moderna bloggen 

då han ska ha varit den som grundade uttrycket webblog. Att fastställa en verklig grundare 

eller uppfinnare tenderar att bli mer invecklat än intressant då man måste ställa personers ord 
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mot varandra. Att spekulera och diskutera går alltid, men då krävs det en fastställd definition 

av vad en blogg verkligen är, vilket vi märkt inte heller är helt problemfritt.  (McCullagh & 

Broache 2007) 

 

 

3.3 Bloggen idag 

För att peka ut startskottet för den moderna bloggen får man gå tillbaka till september 2001 

och den explosionsartade bloggtrend som startade i samband med terroristattentatet mot 

World Trade Center i New York. Folk bloggade om allt kring denna uppmärksammade 

händelse och det var inte bara folk i den innersta IT-branschen som satt framför sina datorer 

och skrev, utan även vanliga människor. I och med denna bloggexplosion spred sig 

textfenomenet över hela världen (Våge 2005:16f).  

I mars 2008 rapporterade media och kommunikationsbolaget Universal McCann att det 

fanns 184 miljoner bloggare världen över (Universal McCann 2008). Dessa siffror gör 

bloggen till ett relativt utbrett publiceringsverktyg för text. Om man funderar kring vad detta 

egentligen är idag, ett publiceringsverktyg för att skapa text, blir det självklart att även 

fundera kring vilka didaktiskt möjligheter det finns att tillgå. Använder 184 miljoner 

människor bloggen till att publicera text, som är ett av de vanligaste sätten att förmedla 

information med, finns det utvecklingsmöjligheter på ett didaktiskt plan för en stor mängd 

människor. Det är för den saken inte säkert att 184 miljoner människor automatiskt blivit 

bättre på att förmedla information genom text, men det vore heller inte felaktigt att anta att det 

i samma grupp människor finns de som blivit det. Sedan kan man definiera ”bättre” och vad 

det egentligen innebär i en skrivsituation. Har man blivit bättre på att bygga meningar eller 

har man bara ökat lusten för att skriva? Dessa två måste dock gå under beteckningen ”bättre”, 

för att det sker en utveckling gentemot textförfattande är klart, oavsett vad det specifikt är 

man vill peka på. 

 

 

3.4 Blogg kontra andra textformer i moderna tider 

Ett vanligt men felaktigt antagande är att dagbok och blogg ska vara samma sak eftersom det 

blivit det vanligaste sättet att författa blogg på (Våge 2005:32). Det är inte ett felaktigt 
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påstående att blogg och dagbok kan vara samma sak, men samtidigt finns det inget som säger 

att blogg måste skrivas i dagboksform. Man bör dock skilja dagbok från blogg i och med 

publiceringsformen. En dagbok är personlig där skribenten återger vad han/hon upplevt, oftast 

under dagen som gått. Dagboken läses oftast inte av andra personer än skribenten själv medan 

bloggen i sin tur publiceras via internet och är tillgänglig för alla, så länge man inte väljer att 

lösenordsskydda bloggen vilket är ovanligt. Dagboksskrivande har dock fått en ny innebörd 

via bloggen, vilket är tydligt då 10 av Sveriges 20 populäraste bloggar, enligt bloggtoppen.se 

den 21:a november 2008, är i dagboksform. Lars Våge menar att dagboksbloggen är den 

överlägset populäraste formen av bloggning, som allmänheten definierar den idag. 

Andra sätt för människor att kommunicera genom text på Internet, är via chatt och forum. 

Dessa kommunikationssätt har varit ämnen för diskussion och anklagats som språkfördärvare 

när det så kallade ”chatt-språket” började sprida sig i skriftspråket. Exempel på detta är bland 

annat användandet av symboler för att förklara sinnestillstånd som glädje eller sorgsenhet, där 

”smilegubben” blivit frekvent förekommande istället för att beskriva känslan i ord. Även olika 

förkortningar av handlingar som används för att uttrycka en åsikt eller en ståndpunkt, till 

exempel förkortningen LOL vars ursprungliga betydelse är ”laughing out loud” alltså att 

någonting är roligt och att man skrattar högt, har blivit vanligare. På samma sätt som 

symbolerna kan denna förkortning användas istället för att med ord beskriva att man finner 

något underhållande. Att ett förenklat språkbruk, liknande det vi sett uppstå genom chatt, ska 

uppstå inom bloggningen är inte lika troligt eftersom texten inte bygger på en direkt 

kommunikation mellan människor, informationsutbytet behöver inte gå snabbt. Det finns 

alltså inte någon anledning till att försöka förenkla språket för att uppnå snabbare 

kommunikation. Hos en blogg står texten i fokus vilket gör den betydligt mer representativ för 

skribentens skriftliga färdigheter än vad snabb och enkel ordutväxling i chatt och 

forumsammanhang gör. Det är alltså viktigt att belysa skillnaden mellan chatt och forum, och 

bloggens betydelse i sammanhanget. En chatt fungerar så, att en eller flera personer samtalar 

med varandra och de är de enda som tar del av informationsutbytet. På ett forum blir ett 

inlägg oftast tillgänglig för alla intresserade, men vad man vill förmedla kan bestå av i stort 

sett vad som helst. Man behöver alltså inte delta aktivt i diskussionen för att ta del av 

informationen som utbyts, utan man kan ha en observerande roll. Dock brukar forum finnas 

till för att utbyta åsikter och information inom ett speciellt ämne. Det är tydligt att texttypen 

som publiceras på chatt och forum inte talar till läsare på samma sätt som en blogg. Texten på 

en blogg publiceras för att folk ska vilja läsa det som skrivs och som skribent gör man sig 
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medveten om detta, annars finns risken att ingen läser bloggen, vilket då skulle frånta en del 

av dess syfte. I forum och chatt sker kommunikationen direkt till en enskild person eller grupp 

och det enda krav som ställs av textmottagarna är att de ska förstå vad skribenten menar. Rent 

stilistiskt finns det inga krav på den text som publiceras medan bloggens läsare ställer ett visst 

prestationskrav på skribenten, för att den ska vara läsvärd. Här kan man ha olika åsikter om 

vad som är läsvärt eller inte. Antingen vill man ha en välskriven text med ett intressant 

innehåll medan andra nöjer sig att förstå vad det är som författaren vill förmedla så länge 

innehållet förmedlar intressant information, oavsett hur slarvigt uppbyggd texten kan vara. 

Textmässigt kan man fortfarande konstatera att bloggen har en större potential till 

språkmässig utveckling än både chatten och forumet. 

I dagens informationssamhälle ska hanteringen av information gå fortare och fortare. 

Video, ljud och bild har blivit en ersättare till texten som informationsförmedlare. Redan 1990 

antyddes det att visuella medier skulle komma att utmana det skriva ordet och att ungdomar 

som växt upp med datorn som en naturlig del av vardagen har blivit vana att hantera 

information bra mycket snabbare än deras föräldrar (Elmfeldt & Erixon 2007:14). På samma 

sätt som man läser rubriker på en löpsedel eller hemsida är det inte många sekunder som 

ägnas åt att faktiskt reflektera över vad som läses. Läsningen blir mer till ett letande efter 

intressant information och det som vi inte finner intresse för glömmer vi bort. Om man 

funderar över detta, att snabbhanterliga medieformer såsom video, ljud och bild blivit ett 

vanligare sätt för människan att plocka upp information, kan man tolka utvecklingen och 

komma fram till att intresset för information via text kommer att minska. Här blir den 

textbaserade bloggen en motsats till den tekniska utvecklingen i informationssamhället. På så 

sätt är text som informationsförmedlare någonting konservativt och därmed är det ologiskt att 

den textbaserade bloggen blivit så pass populär. En anledning kan dock vara att bloggen inte 

har några pressetiska regler. När man känner att man inte kan hantera en journalistisk text är 

det alltså desto lättare att ta till sig bloggen, samtidigt som den tillåter alla att på valfritt sätt 

återge sina åsikter. Desto mera i linje med utvecklingen finns det även videoblogg, ljudblogg 

och fotoblogg, men dessa har inte nått ut till samma mängd människor som den textbaserade. 

Troligen för att de är mer tekniskt krävande att upprätthålla än vad klassiskt textförfattande är 

(Våge 2005:34f). 
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3.5 Bloggen i ämnet svenska 

Något som är vanligt med elevtexter är att de färdas mellan eleven och lärarens ”röda penna”. 

Anette Kronholm-Cederberg reflekterar också över detta i sitt verk Om skrivandets villkor: 

unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet:  

 

Den strategiska och samtidigt skenbara kommunikativa handling som skolskrivandet rymmer leder till 

en rad bieffekter; elever skriver på uppmaning och inte av lust, elever skriver för ett bra betyg och inte 

för att utvecklas, eleverna skriver enligt de önskemål som han tror gäller för en viss lärare och så vidare 

(Kronholm-Cederberg 2005:74). 

 

 Detta ger intrycket av att texten endast produceras för lärarens ögon. Enligt Liza Greczanik är 

det av stor vikt för elevens skriftliga utveckling att den blir medveten om att skrivandet är för 

en publik och inte enbart för läraren, vilket blir naturligt vid publiceringen av ett blogginlägg. 

Detta skapar en helt ny mening med textförfattandet eftersom eleven då skriver för att sprida 

sitt budskap genom modern media och inte för de premisser som den tror läraren har satt. Det 

är också viktigt att elevens textförfattande kan gå hand i hand med de moderna formerna för 

media som eleven känner sig bekant med. Greczanik menar att om undervisningen är modern 

och uppdaterad skapar detta en naturligt förbättrad arbetsmoral hos elevernas. Hon skriver 

även att bloggen leder till kommunikation, diskussion och reflektion vilket vidgar textskapan-

det genom att inte bara vara en tvåvägskommunikation mellan eleven och läraren. Man skri-

ver för att kommunicera samt för att andra ska läsa det som skrivs. Genom att bloggar är 

utrustade med en kommentarfunktion, ger det läsare chansen att kommentera och gå in i 

eventuella diskussioner med skribenten. Genom att läsaren inlett en diskussion har det lett till 

en reflektion kring innehållet. Skribenten får genom kommentarer till sina texter i sin tur 

reflektera över innehållet. Just dessa tre moment, kommunikation, diskussion och reflektion, 

gör bloggen passande i ett utvecklingssyfte, menar Greczanik (Greczanik 2007:19f). Dock är 

det viktigt att ännu en gång klargöra att dessa moment inte sker utifrån samma premisser som 

i chatt och forum, eftersom det ligger en redan skriven text i grunden. Hon menar även att 

bloggen är en ”informationskanal i demokratins tjänst” eftersom bloggen ger elever 

möjligheten att göra sin röst hörd (Greczanik 2007:15). I linje med detta kan man beakta 

bloggandets fria stilistiska möjligheter, det vill säga att ett blogginlägg får se ut och handla 

om vad skribenten själv väljer. Texten som publiceras i bloggar har en utgångspunkt i ett 

demokratiskt tänkande. Mycket av det textskapande som eleverna jobbar med i svenskämnet 

ska ha en tanke i den demokratiska värdegrunden. Främst genom sitt eget skapande och 

yttrande, genom texter och tal.  
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3.6 Attityd gentemot skrivande 

Attityd är en av utgångspunkterna när det gäller att författa en text. Allt utgår från skribentens 

attityd till att, just vid den tidpunkten, börja skriva. Finns det en negativ attityd till att skriva 

när man slår sig ner framför tangentbordet eller skrivblocket, blir det oftast ingen text. Det är 

ett vedertaget uppdrag att lärare i dagens gymnasieskola ska få motsträviga elever till att 

skriva. Hur ska jag då få mina elever att skriva när de tycker att det är både tråkigt och svårt? 

Allt grundar sig i attityden och vad som påverkar den. Siv Strömquist ställer sig en intressant 

fråga i sin bok Skrivprocessen: ”Hur kan det komma sig att skolskrivandet så har kopplats 

bort från verklighetens skrivande?”(Strömquist 2007:17) Hon talar vidare om att skrivandet i 

skolan inte har någon större koppling till verkligheten, det handlar istället om ett ”artificiellt” 

skrivande. Texten blir mer en produkt än den levande textform som den skulle kunna vara. 

För att få elever till att skriva krävs det en positiv attityd inför skrivuppgiften. Anders Olson 

har i sin uppsats Varför får vi aldrig göra något roligt? En studie om gymnasieelevers attityd 

till skrivande i skolan, kommit fram till att det, för att skapa en positiv attityd till skrivande, är 

viktigt att eleverna känner att deras skrivande är meningsfullt. Han problematiserar även 

meningsfullheten med att elever inte nödvändigtvis har några ambitioner till att utveckla sitt 

skrivande, vilket gör det ”meningslöst istället för meningsskapande”. Ett exempel var eleven 

Martin som ansåg skrivandet i svenskämnet som meningslöst. Istället upplevde han 

tillsammans med andra elever det meningsfullare att skriva i medieämnena där skrivandet 

blev mer funktionellt eftersom det fanns flera olika textformer man kunde lära sig av, t.ex. 

nyhetsartiklar och reportage (Olson 2006:41). 

 

 

4. Metod 

4.1 Enkätstudie 

Undersökningen skedde i tre slumpvist valda klasser på Luleå gymnasieskola. Valet av 

inriktning på denna åldersgrupp motiveras av att Hans Kullin kommit fram till att Sveriges 

vanligaste bloggare är 16-20 år (Kullin 2006).  

För att få reda på ifall ett stort antal elevers skrivattityd förändrats med hjälp av bloggar, 

valde jag enkät som undersökningsmetod. Klasserna enkätundersökningen genomfördes i var 

dels två förstaringare på samhällsprogrammet, en med internationell inriktning och en med 
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kulturell inriktning, samt även en etta på estetiska programmet. Totalt sett handlade det om 66 

elever som deltog i enkätundersökningen.  

Trost (2007:59ff) skriver om användningen av strukturering och standardisering vid 

undersökningar, där han menar att användningen av de två termerna kan variera. Enligt Trost 

tillämpar man bäst de två termerna i sin forskning genom att vara på det klara med vad man 

själv anser passar bäst till sin undersökning. Enklaste sättet att få grepp på de två termerna är 

att se på vilken slags undersökning man ska göra. Eftersom jag undersökt förhållandena i flera 

klasser, bland 66 olika elever, gör detta resultatet av undersökningen till kvantitativ. Dock 

krävde undersökningen viss mån av fria svarsalternativ för att ge en större inblick i vad 

eleverna ansåg. Trost anser att de flesta undersökningar har olika grader av standardisering 

och strukturering, vilket gör att man själv kan välja var ribban ska ligga. Enkätundersökningar 

har generellt en hög grad av standardisering då frågorna samt situationen för de intervjuade är 

desamma. Det vill säga att eleverna i de tre klasserna som deltog i enkätundersökningen fick 

svara på frågorna under identiska förhållanden. Enkäten fylldes således i under början av 

lektionerna och samtliga elever satt i sina klassrum. Svårare är det att fastställa graden av 

strukturering på enkäten. Den har en strukturerad form, det vill säga den är lätt att följa och 

håller sig till sitt ämne. Frågorna ger mestadels strukturerade svar samtidigt som ett fåtal 

kräver fria, eget formulerade svar, även kallade öppna frågor. Dessa öppna frågors medverkan 

motiveras av att det kan vara en fördel att få ta del av elevers egna ord. Man skulle kunna säga 

att de fungerar som ett komplement till intervjuer, även om graden av vilka resultat man kan 

utvinna skiljer sig. Svaren på de öppna frågorna kan kopplas till de med valbara 

svarsalternativ och på så sätt kan man utlysa drag och tendenser hos varje enskild elev. 

 

 

4.2 Utformning av enkät 

Redan innan utformningen av enkäten gjordes, var det klart att en stor del av eleverna som 

deltog i undersökningen skulle falla bort, det vill säga de som inte själva skriver bloggar. 

Dessa elevers resultat förekommer till viss del i undersökningen, men deras bidrag hjälper 

inte till att svara på frågeställningen. Att veta vilka dessa icke bloggare var innan 

undersökningen var genomförd var inte möjligt, det blev därför nödvändigt att utforma 

enkäten på ett sätt som kunde engagera samtliga elever i klasserna att delta. Risken med att 

göra en undersökning i en klass och påpeka att icke bloggare inte behöver delta, är att elever 
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som skriver blogg kan komma att medvetet avstå från undersökningen. Får man välja mellan 

att delta och avstå är det, rent generellt, troligt att några elever faller bort. Med ett sådant 

antagande i åtanke, ansåg jag det viktigt för resultatet att engagera så pass många elever som 

möjligt samtidigt, för att undvika deras påverkan av varandra.   

Trost (2007:84) skriver att man i enkätfrågor ska använda sig av ett enkelt språk för att 

undvika missuppfattningar bland de deltagande i undersökningen. Även Patel och Davidson 

(2003:74) påpekar hur viktigt det är att göra sig lättförståelig när det handlar om att ställa 

frågor via en enkät. Det är även viktigt att vara systematisk i sina frågor d.v.s. att man har en 

tanke med i vilken ordning frågorna ställs för att på bästa sätt intressera deltagarna. Frågornas 

utformning redovisas i det följande. 

 

 

4.3 Frågeutformning 

Fråga nr.1. Kön? 

Svarsalternativ: [Man] [Kvinna] 

Att börja med frågan om vilket kön den deltagande har är av intresse för att se hur 

könsfördelningen ser ut bland läsare och ickeläsare av bloggar, respektive de som skriver eller 

inte skriver blogg. Dels ger det svar på könsfördelningen, men även om rapporteringar av 

könstrender i bloggvärlden, såsom den av Hans Kullin, stämmer överens med mina resultat. 

Frågan gör det även möjligt att avläsa skillnader mellan könen i frågorna gällande attityd. 

Enligt Patel & Davidson (2003:73) ska en intervju eller enkät inledas med en neutral fråga, 

samt avslutas med en sådan, vilket detta är.  

 

 

Fråga nr.2. Brukar du läsa bloggar? (Om ditt svar är nej, hoppa till fråga 5) 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej] 

Även om undersökningen har riktat in sig mot skrivattityd är det av intresse att se hur många 

elever det är som läser bloggar. Troligt är att många elever kommer att försvinna som analys- 

och tolkningsbara redan vid denna fråga. Ett givet antagande är att elever som svarar nej på 

frågan inte heller skriver blogg. Dessa elevers svar faller då bort från de svar som kommer 

bidra till att svara på syfte och frågeställning. Givetvis går det inte utesluta fall där elever 
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skriver egen blogg men inte läser andras. Bland de elever som gav ett positivt svar till att de 

läste bloggar så följde frågan: 

 

 

Fråga nr.3. Vad inriktar sig i så fall dessa bloggar på?  

Ringa in ett eller flera alternativ, en och samma blogg kan inrikta sig på flera saker. 

Svarsalternativ: [Data/IT/teknik] [Ekonomi] [Humor] [Kultur, musik, film] [Mode] 

[Politik] [Privat eller dagboksliknande] [Resor] [Skvaller] [Sport] [Övrigt. Ge exempel] 

 Här finns de totalt 10 exempel att välja mellan, medan ett sista alternativ ger eleven chansen 

att skriva eget exempel. Detta urval av svar har sammanställts med hjälp kategoriseringsalter-

nativen på internetsidan www.bloggtoppen.se, där man registrerar sin blogg under vissa 

kategorier för att läsare sedan ska kunna lokalisera vilka bloggar de är intresserade av. Blogg-

toppen.se är en av många portaler som har Sveriges mest lästa bloggar registrerade hos sig 

men just kategoriseringen hos dessa är i stor sett de samma. En jämförelse med Bloggporta-

len.se, som också är en populär bloggportal, har gjorts och kategoriindelningen är liknande 

även där. Därför känns kategoriseringen ovan relevant i sammanhanget. De alternativ som 

innehåller flertalet kategorier, såsom data/IT/teknik, är lagda inom samma svarsalternativ 

eftersom det är troligt att de attraherar samma storts skribenter och läsare. Svarsalternativet 

övrigts funktion är att eleverna själva kan fylla i ifall de inte riktigt är säkra på vad bloggarna 

som de läser innehåller. Det är även viktigt att påpeka att samma blogg kan inrikta sig på ett 

eller flera alternativ, eftersom eleverna annars kan tro att det endast är tillåtet att välja ett 

alternativ. Att inte göra denna indelning vore även att påstå att en blogg faktiskt endast kan 

inrikta sig på en och samma sak, vilket såklart vore felaktigt.  

 

 

Fråga nr.4. Anser du att läsandet av bloggar har ökat din kunskap eller 

intresse för vad den inriktar sig på? 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej] 

Intresserar bloggen läsande elever i allmänhet, beroende på vilket ämne som berörs? Svaret 

bekräftar till en viss del hur bloggen fungerar som kunskapsförmedlare och intressevidgare. 

Detta måste dock ställas i relation till vilken sorts blogg eleverna läser. Den ger även en 



13 

 

antydan om hur ”seriöst” det allmänna bloggandet är. Om bloggningen inriktar sig på ämnen 

där eleven anser sig kunna ta del av ny information och lära sig något, kan den i så fall anses 

som seriös, eller rättare sagt, intresserelevant. Detta konkretiseras enklast i de flesta bloggar 

som inte enbart skrivs i dagboksform, t ex. om en blogg diskuterar olika syner på musik eller 

film o.s.v. 

Frågan har också ett strukturellt syfte då dess svar egentligen inte har någon större 

betydelse för undersökningen. Att kalla denna fråga för utfyllnad vore fel, då den fyller sitt 

syfte i och med struktureringen, genom att sysselsätta läsare men icke skribenter av bloggar 

under tiden de fyller i enkäten. Frågor som har en tillsynes minimal betydelse för undersök-

ningens resultat har även dessa en mening. Eftersom de finns läses de igenom och upptar tid. 

Om de inte hade funnits finns risken för att ovälkomna situationer kan uppstå, som kan 

komma att påverka resultaten. Elever som visar sig läsa bloggar men inte skriva någon själv 

kan då slutföra undersökningen så pass fort att de komma att störa övriga elever, vilket är de 

elever vars svar kommer ha som störst påverkan för undersökningen. 

 

 

Fråga nr.5. Skriver du själv någon blogg? 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej. Och varför? Ge exempel] 

Detta är en utgångsfråga som måste finnas för att enkäten ska kunna ställa vidare frågor om 

skrivattityd. Eftersom det inte går att ta för givet att samtliga elever skriver egna bloggar så 

blir denna fråga en självklarhet. Anledningen till att frågan inte står som nummer två i 

turordningen är att man, som förklarat ovan, bör involvera även de elever som inte läser eller 

skriver blogg i undersökningen. Att ställa denna fråga i ett tidigare skede av enkäten gör 

risken att tappa deltagande elever större. 

I och med ett positivt svar på denna fråga går det att bygga vidare mot frågor som ger svar 

riktade mot syftet av undersökningen. 

Även följfrågan till svaret nej är av intresse, då den ger en förklaring till varför man inte 

bloggar. Det ger en bild av vad som upplevs negativt med bloggskrivningen, vilket är av stort 

värde för undersökningen. Svaren ger en möjlighet att analysera de negativa attityder som 

finns till bloggningen och se vad som skiljer dessa svar åt från de som ger fritt svar på vad de 

tycker är det bästa med bloggning i fråga 13. 
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Fråga nr.6. Bloggar du på fritiden? 

Svarsalternativ: [Ja. Varför? Ge exempel] [Nej] 

Efter e-mejl kontakt med en svensklärare på gymnasieskolan i Luleå, har det framgått att det 

bedrivits bloggning som skrivuppgift i skolan. Därför är det viktigt att skilja ”fritidsbloggare” 

från de som inte gör det av egen vilja i och med en skoluppgift. Nu är det troligt att bloggen är 

ett fritidsprojekt för de flesta och det är dessa elever som jag hoppas komma i kontakt med. 

Ett sådant antagande måste göras eftersom det är tron om att dessa elever finns, som hela 

undersökningen bygger på. Det är dessa elever som skriver för att de finner bloggen som ett 

intressant forum för textpublicering samt att de har ett nöje med att skriva. Det är deras åsikter 

som undersökningen vill komma åt. Genom denna fråga skiljs alltså eventuella ”fritidsblog-

gare” från ”skoluppgiftsbloggare”. 

 

 

Fråga nr.7. Vad skriver du om på din blogg? 

Svarsalternativ: [Data/IT/teknik] [Ekonomi] [Humor] [Kultur, musik, film] [Mode] 

[Politik] [Privat eller dagboksliknande] [Resor] [Skvaller] [Sport] [Övrigt. Ge exempel] 

Vad bloggar gymnasielever alltså om på sin fritid? Frågan är relevant i sammanhanget för att 

kunna skilja på vilka ämnen elever har en positiv attityd till att skriva om. Svaren på denna 

fråga gör det även möjligt att göra en koppling till fråga 3, det vill säga om elever skriver om 

samma sak som de läser om. Det är viktigt att få en bild av vilka ämnen gymnasielever 

föredrar att blogga om, ifall det sedan finns intresse att diskutera huruvida man kan eller inte 

kan använda sig av bloggning i skolan, alltså vilka ämnen som i samband med bloggen leder 

till en positiv attityd i skrivande. 

 

 

Fråga nr.8. Har ditt eget skrivande av blogg ersatt någon annan form av 

skrivning, t ex. dagbok eller annan textform? 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej] 

Sveriges populäraste bloggar, såsom blondinbella.se och kenzas.se, är bloggar i dagboksform 

(bloggtoppen.se 4:e januari 2009), som man innan bloggens genomslag skrev privat. Denna 

fråga visar ifall bloggen som textfenomen besitter egenskapen av att inbjuda till 
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textförfattande. De elever som svarar nej, har alltså börjat blogga för att det är själva bloggen 

som dragit dem till skrivande, inte tidigare erfarenheter av t ex. dagboksskrivande. De som 

har bytt publiceringsform till bloggen, har gjort det för att de känner något attraktivt med 

publiceringsformen. Sedan är det troligt att det även finns elever som bedrivit annan form av 

skrivning, som bytt till bloggen för att stilformen är fri och därmed inbjudande. 

 

 

Fråga nr.9. Om bloggen inte hade existerat som textform, tror du att du 

hade författat texter i annan form? 

Svarsalternativ: [Ja. Och i så fall vilken? Ge exempel] [Nej] 

Svarar på hur dedikerat elevers fritidsskrivande är, samt ifall det är bloggen som är 

anledningen till författandet. Om majoriteten av eleverna svarar nej på denna fråga, säger det 

ganska mycket om hur attraktiv bloggen är som textform. Då är det bloggen som fenomen 

som attraherar elever till att skriva på sin fritid, inte skrivandet i sig. 

 

 

Fråga nr.10. På vilket sätt anser du att bloggen har påverkat din attityd till 

att skriva texter i allmänhet? 

Svarsalternativ: [Positivt] [Negativt] [Inte alls] 

Ger ett rakt svar på frågeställningen.  

Ett vanligt sätt att utforma en enkät som vill undersöka attityder är att man har flera olika 

svarsalternativ: ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”vet ej/obestämd”, ”instämmer inte” 

och så vidare. Svaren hamnar någonstans på en gradskala. Beroende på vilken frågan är måste 

man ändra svaren så att de kan besvara frågor som börjar med ”hur”. Till exempel hur stort är 

ditt intresse? Då blir utgången i svaren således i former som: ”Mycket”, ”Ganska”, ”Måttligt” 

och så vidare. Alltså åter igen på en gradskala. Beroende på vad man frågar efter måste alltså 

svarsalternativet modifieras, men grundkonceptet är detsamma, att man istället för att ge 

alternativen ”bra” eller ”dåligt” presenterar en större gradskala på svaren. (Trost 2007:71f) 

Frågor som går att koppla till elevens attityd har i denna enkät utformats genom den enklare 

modellen med, som i detta fall, endast 3 svarsalternativ: positiv, negativ och inte alls. Även 

om problematiseringen och frågeställningen har en attitydmässig inriktning finns det 

anledningar till att inte använda sig av modellen med en större gradskala svarsalternativ. Den 
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främsta anledningen till detta val är att undersökningen inte letar efter attitydmässiga mönster, 

vilket är enkäter med stora gradskalors syfte, utan istället ett svar på vilket sätt attityden kan 

påverkas. Alltså är det viktigt att inte förknippa denna enkät med de som vill utforska 

människors attityd och inställning. 

 

 

Fråga nr.11. Anser du att ditt eget skrivande av blogg resulterat i att du 

skriver mer? 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej] 

På samma sätt som fråga 8 och 9 ger denna fråga också svar på ifall bloggen är den 

bidragande orsaken till förändrad skrivattityd. 

 

 

Fråga nr.12. Anser du att det blivit lättare att skriva texter i allmänhet, efter 

att du börjat blogga? 

Svarsalternativ: [Ja] [Nej, samma som innan] [Vet ej] 

Svarar inte så mycket på vilken attityd eleverna har gentemot att skriva texter i allmänhet, 

utan istället om de anser att bloggen varit en bidragande faktor till underlättandet av 

textförfattande eller ej. Frågan kräver en hel del eftertanke från eleverna och för att inte få 

felaktiga svar har alternativet ”vet ej” lagts till. Att bara ge elever möjligheten att svara ja eller 

nej gör frågan ledande eftersom man kanske inte alltid känner sig rättfärdigad att ge ett så 

pass rakt svar.  

 

 

Fråga nr.13. Vad tycker du är det bästa med att skriva blogg?  

Svara fritt: 

Att formulera frågan med ett fast svarsalternativ är tänkbart ifall man har flera alternativ att 

tillgå . Dock är det svårt att sålla ut de anledningar som elever kan tänkas välja eftersom det är 

en ytterst personlig uppfattning och därför lämnades här elever till att själva formulera sina 

svar. Detta ger uppsatsen möjligheten till analys av det som eleverna själva får uttrycka. 

Chans tills kvalitativ analys ges. Även om svaren är fritt formulerade, finns det en tro att flera 
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elever kommer ge svar som lutar åt samma håll vilket gör det möjligt att se tendenser mellan 

elever som lämnat liknande svar här och på andra frågor.  

Även om undersökningen till större del är kvantitativ, ger svaren på denna fråga 

möjligheten att gå in på individnivå och utläsa djupare resonemang än vad som annars 

framgår i de frågorna med fasta svarsalternativ. Jan Trost höjer dock ett varnade finger för att 

ta med öppna frågor i en enkät främst på grund av att det kan vara svårt att tyda handskrift, 

det blir ett betydligt större jobb att hantera materialet och att vissa människor upplever det 

jobbigt att uttrycka sig med egna ord i skrift (Trost 2007:74ff). Dessa anledningar kan man i 

denna undersökning bortse ifrån, eftersom eleverna som nått denna fråga i enkäten är de som 

skriver blogg på sin fritid och man kan ta för givet att de är trygga med att uttrycka sig i skrift. 

Dessa elever kommer troligtvis även vara en minoritet av de elever som deltar i 

undersökningen och även om scenariot att alla elever i undersökningen visar sig skriva blogg, 

är inte arbetsbördan oöverstiglig eftersom den kommer att genomföras i tre klasser. Denna 

mängd text känns hanterbar i relation till tillgänglig tid för uppsatsen. Ett eventuellt problem 

med att tyda handskrift går således inte att jobba sig runt. 

I och med fria svar, finns det även möjlighet att använda sig av citat, vilket ger analysen 

en intressant vinkling i och med att elevernas egna ord får komma fram. 

 

 

Fråga nr.14. Övriga kommentarer: 

Här ges eleverna tillfälle att fritt kommentera och ge sin åsikt om vad de tyckte om enkäten, 

bra eller dåligt, men främst också vad de anser om bloggar och bloggande. Även om eleverna 

saknade utrymme för att utveckla en tanke på en tidigare fråga eller om det fanns annat som 

de anser att ta upp, finns det plats för detta här. Frågan ska uppfattas som neutral och är en 

vanlig avslutning bland enkäter (Patel & Davidson 2003:73) 

 

 

4.4 Analys- och tolkningsmetod 

Som utgångspunkt för att tolka resultatet av enkäterna anläggs ett hermeneutiskt förhållnings-

sätt. Hermeneutiken tillåter forskaren att tolka utifrån sina egna referensramar vilket 

möjliggör en att lägga stor vikt vid egna värderingar (Patel & Davidsson 2003:30). Herme-

neutikens användning har genom åren varierat beroende på vilken forskningsvetenskap som 
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varit gällande. Mellan århundradena har olika vetenskapliga revolutioner gjort att 

hermeneutiken haft olika användningsområden. Enligt Richard Palmer kan man i och med 

dessa vetenskapliga revolutioner dela upp hermeneutiken i sex olika huvudfaser med start i 

fasen ”bibeltolkningen” i och med boken Helig hermeneutik eller en metod för tolkning av de 

heliga skrifterna från 1654, och avslutningsvis i fasen ”teorier om tolkning, text och 

handling” (Ödman 2007:35 och 54f). Relevant för denna undersökning är dock att fastställa 

var hermeneutiken befinner sig idag. Ödman menar att vi befinner oss i ett normalvetenskap-

ligt skede där den egna tolkningen har en central punkt i dagens hermeneutik. Dess främsta 

syfte ska således vara att öka förståelsen människor emellan. Det är även av central betydelse 

att tillgodogöra sig situationer samt att använda sin egen självförståelse, alltså av sina egna re-

ferensramar (Ödman 2007:55). Den egna tolkningen av kontextmaterialet blir således centralt 

där, för att följa hermeneutikens metod, det är av vikt att sätta sig in i undersökningsobjektens 

situation. Mitt val av hermeneutik som analys- och tolkningsmetod förankrar jag även i det 

Maria Nyström, professor vid Borås Högskola, skriver: 

 

Hermeneutikens historiska utveckling och breda användningsområde innebär att de olika arbetssätten 

skiljer sig mer från den s.k. traditionella forskningen (naturvetenskapen och positivismen) än empirisk-

holistiska (kvalitativa) metoder med mera uttalade sanningsanspråk. Där grounded theory, 

fenomenografi och fenomenologi har metodregler, utgör det hermeneutiska tolkningsarbetet snarare ett 

pusselläggande där forskaren själv måste avgöra hur de olika bitarna, i form av skrivna berättelser, 

intervjuutsagor eller fältanteckningar etc. kan passas in i varandra för att utgöra en meningsfull helhet. 

Hermeneutikern liknar kanske mera detektiverna Ellery Queen, Hercule Poirot eller Lord Peter 

Wimsey, än en forskare i traditionell mening. Analysarbetet handlar att bedöma innebörden i ledtrådar 

som kan besvara frågorna om vad, hur och varför. 

Den bild som förmedlas i en hermeneutisk studie utgår vanligen från ambitionen att ge en 

meningsfull bild av den studerade verkligheten. De tolkningar som presenteras bör därför ha bärkraft i 

data, annars kan det vara svårt att göra anspråk på validitet. (Nyström, Maria. URL: 

http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm#Vad%20%C3%A4r%20hermeneutik?) 

 

Men tolkning är inte bara en analys som sker på ett bestämt sätt, det finns även olika metoder 

att tolka på. För att komma på det rätta med vad tolkning verkligen innebär är det viktigt att 

fastställa att det i denna uppsats kommer att tolkas utifrån det som Ödman kallar ”Tolka som 

att förklara”.  

 

Forskarens data kan jämföras med tolkningar i form av utsagor, texter, som ska förstås. Ofta kan han 

låta dem träda fram för läsaren precis som de är. Då och då märker han emellertid att de inte längre talar 

ett tydligt språk. Då måste han själv förklara dem genom att tolka dem; detta är ett medel för honom att 

öka såväl sin egen som andras förståelse. Förklarande tolkning innebär alltså helt enkelt att man genom 

en utsaga gör något tydligt och klart.”(Ödman 2007:74ff) 

 

 

http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm#Vad%20%C3%A4r%20hermeneutik
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5. Resultat, tolkning och analys 

5.1 Enkätutdelning och upplevelser vid undersökningstillfällena 

Vid varje undersökningstillfälle gavs den information som Patel & Davidson anser lämplig att 

ge innan en stor grupp människor ska delta i en undersökning. Genom att ge en kort 

bakgrundspresentation om vem man är som privatperson samt som student är det meningen 

att motivera eleverna till att delta i undersökningen, detta för att de kan sätta in sitt eget 

medverkande i ett sammanhang, samt att de får se vem det är som kommer att arbeta med de 

svar de lämnar. Man ska även berätta om syftet med undersökningen, på vilket sätt resultaten 

ska komma att redovisas, att individens bidrag till undersökningen är av stor vikt för resultatet 

och att svaret är konfidentiellt samt att valet mellan att vara anonym eller inte var fritt (Patel 

& Davidson (2003:70). Om eleverna ville lämna sitt namn och e-mejl adress var det valfritt. 

Anledningen till att enkäten innehöll detta alternativ var att möjligheten till vidare frågor 

kring varje elevs bloggintresse skulle finnas till hand ifall svaren skulle visa sig kunna leda till 

vidare efterforskningar. 

Den första klassen som besöktes fanns på det samhällsinriktade programmet med 

inriktning kultur. Efter att ha presenterat mitt ärende var uppfattningen av klassen den, att de 

var intresserade av bloggning och var insatta i ämnet. De började genast ställa frågor kring 

ämnet och mitt arbete. Fördelningen mellan könen var väldigt ojämn och majoriteten eleverna 

var av kvinnligt kön. 

En viktig del som påverkar elevernas svar, som man själv som undersökare inte kan 

påverka, var hur stämningen i klassen var vid besökstillfället. Här finns det flera faktorer som 

spelar in. Är det är tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen kan eleverna vara trötta och 

oengagerade vilket borde påverka enkätresultaten negativt eftersom svaren inte torde bli lika 

utförliga om förhållandena var de motsatta. Min uppfattning var dock att det rådde bra 

förutsättningar i klassen och att eleverna mer än gärna delade med sig av sina åsikter kring 

ämnet. Denna klass var den som spenderade mest tid med att fundera, svara på frågorna och 

skriva egna reflektioner. 

Den andra klassen jag besökte var också en samhällsklass, denna med internationell 

inriktning. Även denna klass uppfattade jag som glad och ambitiös när det gällde att svara på 

enkäten. Här var fördelningen mellan könen något jämnare, även om majoriteten var av 

kvinnligt kön. 
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Den sista klassen jag besökte var en etta på det estetiska programmet. Besökstillfället var 

tidigt på morgonen och det var tydligt att stämningen var mer spänd än vid tidigare tillfällen 

då eleverna inte riktigt verkat ha kommit igång för dagen. Detta resulterade dock inte i att 

eleverna ägnade mindre tid åt att svara på enkäten, utan de tog istället gott om tid för att läsa 

frågorna och fundera på sina svar. Dock var min uppfattning att ett fåtal elever i klassen inte 

uppskattade att svara på enkäten, då de visade ett starkt ointresse. Efter lite peppning från min 

sida tog de sig dock igenom enkäten och lämnade trovärdiga svar.  

 

 

5.2 Resultatredovisning, analys och tolkning av enkät 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat redovisas, tolkas och analyseras. 

Redovisningen börjar med resultaten av enkätundersökningen och därefter en analys av de 

svar som eleverna konstruerat fritt, samt resultat av vidare uppföljning med elever via e-mejl. 

Till svaren på enkätundersökningens slutna frågor kommer varje svar redovisas enskilt i och 

med ett diagram tillsammans med analys av resultaten. Följande frågor har ingen enskild 

redovisning i diagramform, utan vävs istället in i andra frågors sammanhang för att utöka 

analysmöjligheterna: Nummer 1; Kön? nummer 4; Anser du att läsandet av dessa bloggar har 

ökat din kunskap eller intresse för vad den inriktar sig på? nummer 6; Bloggar du på 

fritiden? nummer 8; Har ditt eget skrivande av blogg ersatt någon annan form av skrivning, t 

ex. dagbok eller annan textform? och nummer 9; Om bloggen inte hade existerat som 

textform, tror du att du hade författat texter i annan form? Det är viktigt att poängtera att 

dessa frågor inte har mindre värde för undersökningen än de andra. Att de inte har en enskild 

diagramredovisning beror på att de helt enkelt är mer relevanta i kombination med andra 

frågor. 
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Fig.1 – Brukar du läsa bloggar? 

 

 Antal

Ja 56

Nej 10  

 

Bloggen är tveklöst populär läsning då resultatet visar att 56 av de 66 elever som deltog i 

undersökningen svarade med att de brukar läsa bloggar. Denna mängd elever känns tillräcklig 

i alla avseenden och det är heller inte troligt att resultatet av den del av undersökningen som 

blir kvalitativ hade förändrats markant om det hade rört sig om 100-200 elever.  

Rent procentmässigt var fördelningen bland könen tydlig då 67 % av männen läste blogg 

medan siffran hos kvinnorna uppnådde hela 87 %. Detta framkom i och med resultatet av den 

aktuella frågan tillsammans med den inledande frågan om könstillhörighet. Att det är kvinnor 

som läser flest bloggar stärks även av en undersökning gjord av Hans Kullin då han menar på 

att de som dominerar i bloggvärden idag är modeintresserade kvinnor i övre tonåren, mellan 

16 och 20 år gamla (Kullin 2008). Viktigt att understryka i detta sammanhang är att de som 

Kullin kallar för ”bloggare” innefattar såväl personer som läser och skriver blogg. Enligt 

Kullin är resultatet för dessa två grupper, i hans undersökning, så pass snarlika att dessa 

siffror är representativa för båda parterna. För denna undersökning var det dock nödvändigt 

att göra skillnad på dessa två eftersom undersökningen riktar in sig på skrivattityd. Kullins 

siffror är relevanta i sammanhanget eftersom de stödjer de resultat som framkommit i denna 

undersökning. Den typiska bloggaren har dock inte alltid varit kvinnor i tonåren. Om man 

tittar närmare på Kullins tidigare undersökningar ser man att trenden varit annorlunda. Mellan 

den 12-16 Maj 2005 var den typiske svenska bloggaren en man i åldern 26-35 år, medan 

under tidsperioden 28 juni-4 juli 2006 var bloggläsaren kvinna i åldern 26-30 år gammal 

(Kullin 2005 & 2006). Man kan alltså utgå ifrån att majoriteten av bloggarna har övergått från 

att skrivas av män, till kvinnor, som sedan har blivit markant yngre.  
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Fig.2 - Vad inriktar sig i så fall dessa bloggar på?  

 

 Antal

Data/IT, teknik 0

Ekonomi 0

Humor 21

Kultur, film, musik, litteratur 24

Mode 32

Politik 0

Privat eller dagboksliknande 48

Resor 6

Skvaller 17

Sport 6

Övrigt 3  

 

I denna fråga tilläts eleverna att välja flera av de alternativ som fanns tillgängliga, vilket det 

även visade sig att de gjorde. Totalt gjordes det 157 olika val. Eftersom det inte går att 

kategorisera bloggar till att bara handla om ett enda tema, går det heller inte att med säkerhet 

fastställa vilken sorts blogg som var populärast bland eleverna. Av Sveriges 10 populäraste 

bloggar, enligt bloggtoppen.se, går inte mindre än 7 under kategorin ”privat eller dagbokslik-

nande”. Dock innehåller dessa 7 bloggar inslag av många av de andra valbara alternativen. 

Här får undersökningen stöd då landets vanligaste bloggläsare, kvinnor i övre tonåren, helst 

läser om vardagsbetraktelser (Kullin 2008). Av de tre resultat som hamnade under ”övrigt” 

nämndes djur-, filosofi-, och dansbloggar som ämnen som elever läste om. Dans är svårt att 

placera under en bestämd kategori eftersom det beror på vilken sorts dans denna elev läste om 

och hur eleven själv väljer att kategorisera ämnet. Troligt är att den kan hamna under antingen 

sport eller kultur. Det hermeneutiska förhållningssättet säger dock att forskaren ska tillgodo-

göra sig undersökningsobjektens situationer och därför hamnar dans under kategorin övrigt 

eftersom det var där eleven valde att placera den. Djur och filosofi är mer säregna ämnen som 

är lättare att placera som egna kategorier och hamnade därför också under ”övrigt”. 

Som följdfråga kom: Anser du att läsandet av bloggar har ökat din kunskap om eller 

intresse för vad den inriktar sig på? Här har 33 elever svarat ja, 18 nej och 5 har fallit bort på 

grund av ofullständiga svar. Vidare är det svårt att utläsa någon tolkning eftersom svaren är 

beroende av vad eleverna väljer att läsa om. Eftersom ämnesindelningen bland bloggar är 

tämligen svår, på grund av bloggens fria stilform, går det inte att tvinga elever till att välja 

endast ett ämne, som beskrivits ovan, vilket resulterar i att det inte går att se exakt vilka 
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ämnen bloggläsande elever utvidgar sin kunskap eller intresse i. Om detta hade varit en 

undersökning där man studerade bloggar med specifika inriktningar såsom musik eller politik, 

skulle denna fråga vara desto relevantare för analysresultatet. 

 

 

Fig.3 – Skriver du själv någon blogg? 

 

 Antal

Ja 28

Nej 38  

 

En förutsättning för att undersökningen skulle kunna genomföras var tron om att det fanns 

elever som själv skrev bloggar. Att siffrorna skulle bli så pass höga som 28 av 66 elever var 

dock inte i beräkningen. Av dessa 28 bloggande elever bestod 93 % av kvinnor och endast 7 

% av män, vilket även här bekräftar Kullins resultat av bloggningen som typiskt för kvinnor. 

Samtliga av de bloggande eleverna hade bloggningen som ett fritidsintresse och skrev alltså 

inte i samband med skolan. Samtliga elever ser bloggningen som ett nöje. Som avsnittet om 

utformningen av enkäten berörde, är det dessa elever vars åsikter undersökningen i stora drag 

bygger på. Dessa har nu sållats från den icke existerande gruppen av ”skolbloggare” som 

eventuellt hade kunnat finnas till. 

Bland anledningarna till varför man inte skrev blogg var de vanligaste svaren att det inte 

fanns tid eller ork, eller att man inte hade behov av det. En kommentar var: ”Anser inte att 

utomstående människor har något med min vardag att göra”, vilket tyder på att det i alla fall 

inte är helt klart vad en blogg egentligen kan bestå av. Eleven som lämnat denna kommentar 

har visat den uppfattningen att en blogg måste vara personlig och skrivas i dagboksform, 

vilket tidigare förklarats som felaktigt. Men denna uppfattning är förmodligen vanlig 

eftersom, bevisligen, de flesta bloggar skrivs i dagboksform. Andra elever med samma 

uppfattning om bloggen som dagbok har svarat: ”Jag tycker inte att andra ska läsa så mkt om 

mig & så” och ”jag tycker inte om att hänga ut mig själv och blotta mina tankar och åsikter.” 

En annan vanlig uppfattning om skrivande via bloggar är att elever inte tror att någon skulle 

finna det intressant att läsa: ”… men om någon skulle vilja läsa den skulle jag inte förstå det” 

samt ”känns inte som att jag har något att framföra som skulle vara intressant för andra”. En 

attityd bland vissa elever som inte bloggar är alltså att de inte tycker sig ha något intressant att 
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skriva om. Detta kan betyda två saker: antingen att eleverna har lågt självförtroende när det 

gäller sitt textförfattande – vad är det i ens liv som gör det meningslöst att skriva om i 

jämförelse alla andra som bloggar? – eller att det är en bortförklaring till att man utan 

anledning inte vill skriva blogg. Man vill inte framstå som lat utan anledning, speciellt inte i 

när man deltar i en undersökning. Men det är också troligt att man inte har något intresse av 

att skriva, vilket är den naturligaste förklaringen till att det känns meningslöst att skriva. 

Det visade sig att det inte framkom någon elev som inte läste blogg i kombination med att 

skriva egen. 

 

 

Fig.4 – Vad skriver du om på din blogg? 

 

 Antal

Data/IT, teknik 0

Ekonomi 1

Humor 8

Kultur, musik, film, litteratur 7

Mode 7

Politik 1

Privat eller dagboksliknande 23

Resor 2

Skvaller 4

Sport 2

Övrigt 2  

 

I jämförelse med resultatet av vad eleverna ansåg att de läste för typ av bloggar går det att dra 

slutsatsen att elever skriver om samma saker som de läser om. Det gäller majoriteten av 

bloggskrivarna, som hamnar under kategorin ”privat eller dagboksliknande”. I övrigt är det 

jämn fördelning mellan ”humor, ”kultur, musik, film, litteratur” och ”mode”. Troligt är, när 

det gäller bloggar som fungerar som vardagsbetraktelser, att de ofta glider in på ämnen som 

skribenten berör i sitt vardagliga liv, det vill säga att om en blogg speglar skribentens 

vardagsliv är det troligt att man även möter andra mer specifika ämnen, rent bloggkategoriskt, 

i sin vardag, som till exempel kultur och mode. 

Gymnasielever bloggar alltså helst om sina vardagsbetraktelser i dagboksform. Om 

bloggen skulle komma att utnyttjas i skolan blir således vardagsbetraktelser det ämne som 
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skulle uppskattas av majoriteten av eleverna. Denna teori stödjer även Liza Greczanik då hon 

menar att de skrivuppgifter som baseras på egna erfarenheter tenderar att locka fram störst 

skrivglädje (Greczanik 2007:20). Detta betyder självklart inte att eleven endast bör skriva 

inom de ramar som den känner sig trygg i.  

På frågan Har ditt eget skrivande av blogg ersatt någon annan form av skrivning?, blev 

det en jämn fördelning då 15 svarade ja och 12 nej, varav ett svar föll bort som ofullständigt. I 

relation till diagrammet ovan är det, liksom i kopplingen mellan fråga 4 och fig.2, svårt att 

utifrån alternativet ja utvinna ett resultat på grund av bloggens fria ämneskonstruktion. Det 

går således inte att göra någon säker koppling mellan vad eleverna bloggar om, och vilket 

ämne de tros ha skrivit om innan de upptäckte bloggen. Klart är dock att de har bytt till 

bloggen av anledningen att de ansåg bloggen lämpa sig lika bra för publicering av den 

textform som de tidigare publicerade. Detta säger således att bloggen är ett kraftigt 

publiceringsverktyg, åter igen, för dess fria stilform. De elever som svarat nej går det att dra 

slutsatsen från att de startat att skriva enbart på grund av bloggens dragningskraft.  

 

 

Fig.5 – På vilket sätt anser du att bloggen har påverkat din attityd till att 

skriva i allmänhet? 

 

 Antal

Positivt 19

Negativt 0

Inte alls 9  

 

19 av de 28 bloggande eleverna bekräftar även att bloggen har haft en positiv påverkan till 

deras skrivande i allmänhet. Alltså kan man dra slutsatsen att majoriteten av bloggarna hjälpts 

av bloggen som skrivverktyg. Det är inte någon av eleverna som upplevt att de fått en negativ 

attityd till att skriva i och med sitt bloggskrivande. De 9 elever som inte upplever någon 

skillnad till övrigt skrivande kan man göra följande antagande om: antingen har dessa redan 

en positiv inställning och tycker det är roligt att skriva, eftersom det är föga troligt att elever 

som inte tycker om att skriva har en blogg på sin fritid, eller också att de har en neutral 

inställning till bloggen, det vill säga att de har ett intresse i att skriva, men att bloggen inte 

nödvändigtvis behöver vara publiceringsverktyget.  
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I Bloggen möter undervisningen, skriver Greczanik om att hon själv ansåg sin 

skrivutveckling som tydligast när det gällde att publicera texterna för en publik (Greczanik 

2007:7). Som jag varit inne på tidigare, är det skillnad på att skriva för en publik och enbart 

skriva för sin lärare och det är troligtvis här som eleverna också känner att de tagit ett kliv 

framåt. Den enklaste analysen av sin egen skrivutveckling är att man upplever det lättare att 

författa en text än tidigare, vilket innebär att man känner sig som en bättre skribent samt att 

det går fortare att formulera sig. Och när man anser sig som skickligare på något än tidigare 

blir det också roligare, det vill säga att man får en positivare attityd.  

 

 

Fig.6 – Anser du att ditt eget skrivande av blogg resulterat i att du skriver 

mer? 

 

 Antal

Ja 21

Nej 7  

  

Majoriteten av eleverna upplever att deras bloggande resulterat i att de skriver mer nu än 

tidigare, vilket även här leder till slutsatsen att bloggen är bra för de bloggande elevernas 

attityd till att skriva. I frågan om bloggen inte hade existerat som textform, tror du att du hade 

författat texter i annan form, ansåg även samtliga som svarat ja, 10 elever, att de ansåg att de 

skrev mer nu i och med bloggandet. Av dessa 10 svarade även 4 att bloggningen inte hade 

ersatt någon annan form av skrivning, vilket betyder att de börjat fritidsskriva i bloggformat 

och att deras skrivlust därefter både ökat och utvidgats till andra textformer. Dessa elever har 

alltså funnit ett nytt intresse i att författa olika textformer utifrån att de utforskat bloggen som 

publiceringsverktyg, vilket leder till slutsatsen att bloggen fungerar som positiv attitydut-

vecklare till övrig skrivning. Detta betyder dock inte att de resterande 6, som ansåg att de 

hade författat andra texter även om bloggen inte hade existerat, inte kan ha utvecklat samma 

positiva attityd. Dessa 6 elever är de som troligtvis haft det största intresset för att skriva 

innan de började blogga och att de alltså har författat texter på annat håll, om det nu inte är så 

att dessa elever bloggar enbart för att de är trendigt eller av annan icke skrivrelaterad 

anledning. 5 av dessa 6 anser att bloggen haft en positiv påverkat till deras attityd till att 

skriva i allmänhet. 
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Det är även intressant att fundera kring de elever som inte anser att deras skrivande har 

ökat i och med bloggen. 3 av dessa 7 elever har svarat att deras skrivande av blogg har ersatt 

annan form av skrivning. Dessa 3 elevers bloggar har ett dagboksbaserat skrivande, vilket 

man då kan tolka som en rak övergång från så kallat klassiskt dagboksskrivande, till 

dagboksskrivande i bloggform. De resterande 4 eleverna är däremot svårtolkade då de svarat 

att deras bloggning inte har ersatt någon annan form av textförfattande samt att de inte anser 

att de skriver mer nu när de bloggar än innan. Det betyder att de med största sannolikhet har 

missuppfattat någon av dessa frågor eftersom bloggen är deras första verktyg för skrivande 

men samtidigt inte inser att de skriver mer än tidigare. En möjlighet är att de förväxlat den 

textbaserade bloggen med fotoblogg eller videoblogg, eller inte varit koncentrerade vid 

enkättillfället. 

 

 

Fig.7 – Anser du att det blivit lättare att skriva texter i allmänhet, efter att 

du börjat blogga? 

 

 Antal

Ja 14

Nej 7

Vet ej 7  

 

Denna fråga kräver en hel del eftertanke och det kan vara en anledning till att fler har svarat 

”vet ej” än ”nej”. Kanske kände vissa elever tidspress över att göra färdigt enkäten och tog 

därför till ”vet ej”. Majoriteten av eleverna anser dock att det är blivit lättare att skriva texter 

efter att man börjat blogga. Troligt är att man efter påbörjad bloggning känt sig mer och mer 

bekant med att författa texter, och inte upplever samma svårighet inför att skriva andra texter. 

Detta behöver inte betyda att man nödvändigtvis har blivit bättre på att författa texter, utan 

bara att bloggen har hjälpt en att övervinna en negativ attityd. 14 av 28 elever uppfattar det 

lättare att författa texter efter att man börjat blogga. Där är det viktigt att belysa att det då inte 

är 14 elever som tycker motsatsen, utan att hälften av dessa inte vet om de upplever någon 

förändring i sin skrivattityd. 
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5.3 Resultat och analys av fria svar och kommentarer 

Det absolut vanligaste svaret till vad som var det bästa med att blogga, var att det blev ett 

tillfälle att få skriva av sig, vilket åter igen knyter an till dagboksskrivandet, tolkat utifrån att 

”skriva av sig” betyder att man gör en reflektion över saker man tänker på. Tar man ett steg 

längre inser man rätt fort att det finns massvis med sätt att experimentera med textformer och 

att en reflektion inte nödvändigtvis måste komma i dagboksform. En reflektion kan till 

exempel komma i form av en utredande eller argumenterande text, för att nämna ett exempel. 

Vilken genre som elever eventuellt väljer att skriva sina reflektioner inom går inte att veta, 

men troligast är att dagboksgenren är den som används flitigast. Didaktisk användning 

återkommer i slutdiskussionen. 

I enkäten fanns det två frågor som krävde att eleverna själva formulerade svar. Dels fråga 

nr. 6 gällande fritidsbloggning samt fråga nr. 13, som ställde frågan vad de bästa med att 

blogga var. Många elever bloggade på sin fritid för att de upplevde det roligt att få göra sin 

röst hörd utåt, i vetskapen om att det fanns någon som läser det man skriver. Många har också 

svarat att det helt enkelt bara är en kul företeelse. Det fanns även de som upplevde tydliga 

förbättringar i skriftspråket tack vare bloggningen: ”Jag blir bättre på att reflektera och 

formulera mig.” En annan skriver: ”Man lär sig att uttrycka sig bättre och formulera sina 

tankar på ett sätt som man kanske inte hade gjort annars. Man lär sig avreagera sig via ord, 

istället för mindre hälsosamma skäl”. Samma elev har även skrivit att hon uppskattar den 

feedback man kan få på sin blogg från andra läsare: ”Man kan få kritik på vad man skriver 

och man vill alltid sträva mot att förbättra sin förmåga att leka med språket”. Det intressanta 

med dessa elever är att de har uttryckt en vilja att utveckla sitt skriftspråk på fritiden, eftersom 

samtliga elever som bloggade gjorde detta som en fritidssyssla. Det mest utförliga svaret som 

syftade på viljan att utveckla sitt skriftspråk var:   

Det viktigaste tror jag som bloggandet har gett mig är att den har väckt intresset att utveckla mitt 

språk. När jag började skriva bloggen var jag inte särskilt intresserad av litteratur, men skrivandet 

väckte ett intresse för texter skrivna av andra och det är alltid nyttigt att läsa professionella texter med 

fin lyrik. Problemet dock med att blogga är att man använder slang i skriftspråk vilket enligt lärare är 

lika hemskt som att knivmörda någon.  För att sammanfatta vad bloggen har hjälpt med min skrift är: 

Flyt, kritisk öga, stavning, grammatik och hitta en personlig stil. 

 

Detta var en manlig elev som förklarade att han var född och uppvuxen i Finland och flyttat 

till Sverige först vid 10 års ålder. Han berättade även att han ansåg att bloggningen varit till 

stor hjälp vid inlärningen av det svenska skrivspråket. 

En annan elev svarade på frågan om vad hon tyckte var det bästa med att blogga genom att 

förklara en tillfredsställelse över att producerat en färdig produkt: ”När jag känner mig nöjd 
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och glad efter att jag skrivit ett inlägg, haft med fina bilder och kommit på fina och roliga 

formuleringar”. Denna elev känner alltså en glädje i att hon fått vara kreativ. En anledning till 

att hon drar sig till bloggen är att den ger utrymme för användaren att jobba med layouten och 

den grafiska formgivningen. Hon ser även en helhet i och med ett blogginlägg. Det ska inte 

bara vara ett stycke text, utan också med tillhörande bild som lyfter inlägget och hennes 

besökares vilja att läsa. 

 

  

6. Avslutande diskussion 

6.1 Resultat 

Anledningen till att bloggen blev ingången till uppsatsen var givetvis att jag tror att det finns 

något outnyttjat i den. Folk skriver om sina liv och kulturella betingelser på internet, tack vare 

bloggen. Siffrorna som presenterades i bakgrundsavsnittet talar för sig själv, 184 miljoner 

bloggskrivare världen över. Hur man får in denna skrivglädje i skolan och vad kan den göra 

för svenskämnet, skulle kunna vara en idé till vidare studier och kanske har ett litet frö såtts 

här.  

Svaret på frågeställningen blir att bloggen sannolikt har en positiv inverkan på bloggande 

elevers skrivande. Den resulterar både i att majoriteten av eleverna som bloggar skriver mer 

på sin fritid och att de upplever det lättare att skriva i skolan tack vare att de bloggar på 

fritiden. Bloggen verkar även ha en standardplats bland elevers fritidsskrivande. Anders Olson 

menar i sin uppsats Varför får vi aldrig göra något roligt?”, att de elever han intervjuat har en 

positiv inställning till skrivande utanför skolan, medan den inte är lika positiv i skolan (Olson 

2006:40). I och med den slutsatsen skulle det alltså gynna skrivandet i skolan genom att ta en 

titt på elevers eventuella skrivande på fritiden. Här antogs bloggen redan innan som det 

självklara textformatet för fritidsskrivande och stärks också här som lämplig textplattform för 

ungdomar av den anledningen att den har spelat en stor roll i det som Johan Elmfeldt och Per-

Olof Erixon kallar för de ”mediekulturella förvandlingarna”. Detta innebär att det är vanligare 

att dagens skolelever har referenser i de olika digitala medierna än vad de har i det tryckta 

ordet, vilket för den delen inte innebär att de inte kan hantera olika genrer vid textförfattande 

(Elmfeldt & Erixon 2007). På skolverkets hemsida, under avdelningen IT för pedagoger 

berättar Johan Elmfeldt också att skolan ställs inför stora utmaningar i och med det lärande av 

skrivning och läsning som sker ”utanför den formella utbildningens kontroll”, alltså på elevers 
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fritid. I och med bloggens maktfaktor i ungdomars fritidsskrivande har den slagit sig in och, 

om man tolkar det som Elmfeldt menar, bidragit till stor del av den fria tidens informella 

skrivutveckling. Här spelar också attityden en stor roll då ungdomar måste antas ha en positiv 

attityd till mediekulturella förändringar, eftersom de måste anses som bärare av dem. Elmfeldt 

och Erixon talar om ”nya medier i fyra dimensioner” som något förenklat skulle kunna 

förklaras genom att ungdomars mediebruk färdas mellan mediekulturella förändringar i de 

fyra dimensionerna interaktivitet, hypertextualitet, arkivering och virtualisering. Interaktivitet 

innebär i det här fallet kommunikation och relation vilket i dagens nya medier främst innebär 

informationsspridning på olika sätt. Hypertextualitet är begreppet som används för att 

beskriva hur olika texter refererar till varandra, där ett av de äldsta exemplen är bibeln där 

texterna hänvisar till olika passager, medan hypertextualitet i nya medier idag oftast sker via 

länkar till och från ljud, bild, video eller text. Arkiveringen förklaras enklast som ett sätt för 

ungdomar att skapa sig en identitet i den digitala världen. Det kan handla om digitala 

musiksamlingar, fotoalbum eller prosa, som ungdomar använder för att identifiera sig med. 

Man samlar på sig stoff i olika format, som man sedan låter omvärlden ta del av, som därmed 

kan skapa sig en bild av en persons identitet. Virtualisering är något som vi upplever som 

verkligt, fast i annat format. I de nya medierna handlar det lämpligast om digitala identiteter. 

Elmfeldt & Erixon nämner den digitala mötesplatsen Lunarstorm som ett exempel. Idag skulle 

det vara mer aktuellt med en sida som Facebook.com. Principen är i stort sett densamma. Du 

loggar in på den digitala mötesplatsen genom en identitet som du sedan bygger upp ett 

nätverk kring. Man lever alltså inte bara sitt liv i den fysiska världen, utan också genom en 

virtualisering på Internet. Att applicera bloggen inom dessa fyra begrepp blir således inte 

svårt. Den passar in på olika nivåer i de fyra dimensionerna och förtydligar därmed sin ställ-

ning som användbar utvecklingsplattform för den fria tidens informella skrivutveckling. Utan 

att komma in på villovägar kan man säga att dessa fyra dimensioner är faktorer som påverkar 

ungdomars positiva attityd till nya medier, där bloggen får antas ha en aktuell plats som 

textform, i en cirkulation mellan dessa fyra begrepp (Elmfeldt & Erixson 2007:72ff). Här 

återkommer jag än en gång till att skolan skulle gynnas av att få en bättre inblick i elevers 

fritidsskrivande samt förstå kopplingen mellan attityd och nya medier, där bloggen just nu är 

en maktfaktor. 

 

 



31 

 

6.2 Nödvändigt att fastställa en blogg-kanon? 

Kategoriindelningen, bland annat den som den här uppsatsen använt sig av, för bloggning är 

egentligen något som världens bloggare själva konstruerat. Den är en naturlig utveckling från 

något som till en början var ganska stilistiskt opreciserat. Man skulle kunna säga att bloggen 

har utvecklat sig själv utanför sina obestämda ramar ifrån det som började med loggförning i 

form av enkla nyheter till det som med internets utveckling expanderat och blivit massmedial. 

I dagens läge är det dagboksskrivandet som är den populäraste bloggformen, men det är 

mycket möjligt att det inom några år är en annan form av bloggning som tagit över 

förstaplatsen. En viktig roll inom detta spelar den mobila teknologin som mer och mer ger oss 

möjligheten att ligga uppkopplade mot nätet dygnet runt, var vi än befinner oss. Att bedriva 

ett utförligt dagboksbloggande är dock en tidskrävande uppgift som därmed pekar mot den 

mobila teknologins utveckling. Som jag diskuterat tidigare, plöjer bloggen framgångsrikt ny 

mark trots att den går emot den teknologiska utvecklingen. Att skriva dagbok är således inget 

man enklast gör via knappsatsen på sin mobiltelefon. Men det kommer samtidigt inte att 

finnas något som pekar på att det inte går att föra blogg på det sättet.  

Om man skulle föra en ideologisk debatt kring de dagboksbaserade bloggarna och 

huruvida de egentligen ska få kallas för bloggar, eftersom de egentligen har lämnat många av 

de ursprungliga grunderna som en blogg innehöll, blir meningen att enbart försöka fastställa 

precisa normer för hur en blogg ska fungera, vilket samtidigt är att begränsa dess utvecklings-

möjligheter. Här blir det även intressant att fundera på vem som bestämmer vad som får kallas 

för blogg och om det vuxit fram en blogg-kanon. Eftersom bloggen är en fritt figurerande 

publiceringsform i medievärlden går det inte att sätta upp regler för vad man får och inte får 

göra med en blogg. Troligare är dock att bloggare som blivit populära och uppmärksammade 

istället satt omedvetna normer för hur bloggning ska ske och att andra bloggare tagit efter. 

Men det finns som nämnt ingen som med säkerhet kan fastställa hur bloggen kommer att 

utvecklas. Här kan man ställa sig frågan om man för att kunna behålla bloggens didaktiska 

attraktivitet måste fastställa en kanon. Även om bloggen är teknologiskt motsträvig kommer 

den troligtvis tillsammans med resten av människors internetanvändning bli mer mobil, vilket 

då skulle ändra allmänhetens uppfattning om hur bloggning sker, vilket i sin tur skulle kunna 

leda till att den didaktiska möjlighet som jag pekar på i den här uppsatsen, skulle komma att 

försvinna i samma takt som intresset för bloggning svalnar. Själva texterna som publiceras 

skulle alltså blir kortare eftersom man inte sitter framför ett tangentbord i samma 

utsträckning. Problemet med bloggen är alltså utvecklingsmöjligheten och för dess 
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användning i didaktiska området vore det bra om utvecklingen kunde strypas av. Redan idag 

kan vi se olika mobila applikationer som är en förlängning av dagboksbloggning. Istället för 

att författa textinlägg av olika karaktärer är meningen med dessa applikationer att man kort 

och gott meddelar omvärlden vad man gör och var man befinner sig. Ett textförfattande av 

sådan karaktär vore dock värdelöst ur en didaktisk synpunkt. Alltså är det också värt att 

fundera på om bloggen egentligen är en bestämd form för textpublicering. Kanske är 

bloggning ett samlat uttryck för olika mediala sätt att visa sin existens för omvärlden. Man får 

helt enkelt vänta och se vart utvecklingen tar den. 

 

 

6.3 Didaktisk potential och tillvägagångssätt 

Om uppsatsen hittills ställt sig positiv till att använda bloggen i undervisningssammanhang 

blir den naturliga följdfrågan: Hur? Undersökningen har inte utrett hur man på bästa sätt gör 

bloggen till ett didaktiskt redskap och vad eleverna själv tycker om att jobba med publice-

ringsformen i skolan. För fortsatta studier är detta ett intressant frågetecken att reda ut och 

visst har det här såtts en del frön till hur man kan börja. 

Till att börja med finns det olika sätt att bekanta elever med bloggfenomenet. Det behöver 

nödvändigtvis inte röra sig om en enskild skrivuppgift utan det kan börja som en gemensam 

mötesplats. Lisa Greczanik ger exempel på lärarblogg där mycket av informationen till 

klassen kan skötas på ett smidigt sätt. Via bloggen kan läraren ge instruktioner på uppgifter, 

ge information om prov och lektioner, lektionsanteckningar, mentorsmöten, lästips, länktips 

med mera. Greczanik skriver även om en klassblogg där man tar vidare undervisningen ut på 

nätet. Bloggen kan fungera som ett diskussionsforum för eleverna. En således enkel uppgift 

vore att skriva diskussionsinlägg där man sedan kan utveckla diskussionerna med hjälp av 

kommentarfunktionen. Att jobba ämnesövergripande är också en möjlighet som bloggandet 

erbjuder ifall man finner en lärarkollega som är villig att samarbeta (Greczanik 2007:54ff).  

Elever som tycker om att skriva borde, även om de varit obekanta med bloggfenomenet 

innan, efter valfri introduktion vara intresserade av att sedan skriva blogg på egen hand. Här 

kan själva arbetsuppgiften bestå i nästan vad som helst från reflektion av avklarad lektion 

eller pågående arbetsområde till längre skrivprojekt. Det finns inget som säger att man 

behöver hålla sig inom svenskämnet. På gymnasienivå vore bloggen ett utmärkt verktyg för 
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loggboksskrivning vid projektarbeten, för att nämna ett exempel. Allt detta måste självklart 

ske under lärarens överinseende. 

Hur stor didaktisk potential bloggen verkligen har anser jag ligger i lärarens händer och 

hur villig man är att prova nya sätt att arbeta på. Det viktigaste med att införa bloggen i 

undervisningen är att man som lärare har en tydlig plan. Som med alla andra tillvägagångssätt 

går det inte att ta för givet att bloggen ska göra jobbet för elevens, förhoppningsvis, 

skrivutveckling. Man bör som med andra moment planera, utföra och utvärdera, allt för att 

kunna utveckla sin undervisning. Ett problem skulle kunna vara bloggens stilistiska ställning 

gentemot andra textformer. Mycket beror på vilken kunskap eleverna har om bloggfenomenet 

när uppgiften startar. Därför är det viktigt att lärare gör en grundlig genomgång av vilka 

stilistiska medel som är tillåtna och icke tillåtna. Precis som undersökningen visar sker den 

vanligaste formen av bloggning i dagboksform och risken finns att elever tror att det är den 

enda stilistiska form som en blogg får ha. Dagboksskrivande i form av blogg är också en 

stilform som kan anpassas didaktiskt, men det finns inget som säger att man inte kan skriva 

sagor, essäer eller recensioner. 

Slutligen vill jag påpeka att den didaktiska potentialen främst ligger i det faktum att 

bloggen är det populärkulturella medium som det är. Precis som Elmfeldt & Erixon skriver 

om varför ungdomar tar till sig nya medier och är bärare av dem, är det bloggens plats i 

ungdomars populärkulturella vardag som gör den attraktiv. Det kommer jämt och ständigt att 

komma nya medier som ungdomar tar till sig, men bloggens didaktiska potential sticker ut 

från mängden. 
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