Artikel till webb och antologi / projektet Audio-Visuella Medier – Högskolan Dalarna
Artikelsamling webbadress: http://www.du.se/sv/AVM/Startsida/Audiovisuellt-ljud-och-bild/

Helena Danielsson och Kerstin Ahlberg

Bildblogg i skolan
Bildrespons – begrepp – bedömning
Denna artikel utgår ifrån en studie om elevers användning av en digital plattform, där de
arbetat med att lägga ut bilder och ge respons till varandra. Texten bygger på resultat dels
från ett tvåårigt EU-finansierat utvecklingsprojekt1 där en grundskola, högskola och
reklambyrå samverkade, dels från en uppföljande studie genom skolans bildlärare. I det
initiala projektet var skolans åk 5 vår bas, och för den fortsatta kontakten kring bildblogg har
fokus gällt klasserna 4-9 i ämnet bild. Både lärares och elevers synpunkter speglas i denna
artikel. I vår text vill vi särskilt belysa återkoppling som fenomen. Vilken typ av återkoppling
har förekommit? Vilka idéer har de själva om hur arbete med att ge feedback skulle kunna
utvecklas? Vilka möjligheter ser lärare och elever med att använda bildbloggen i
klassrummet? Och vad kan den audiovisuella tekniken eventuellt bidra med specifikt? Våra
resultat diskuteras utifrån teorier om literacy och multimodalitet - med bedömningsaspekter
men även teknik- och yttrandefrihetsfrågor mer generellt i fokus.

Inledning
De tre lärare som vi mött i det här projektet var alla noviser på att använda bloggar, både i det
privata och i skolan. Men nyfikenheten fanns på vad som skulle hända om de prövade att
använda det inom skolans kontext. Vi följde dem i deras verksamhet, två av dem regelbundet
under projektets första del, och en av dem med sporadiska nerslag i den uppföljande delen.
Deras förväntningar, erfarenheter och reflektioner inspirerade oss och med nya perspektiv för
ögonen vill vi här göra en återspegling och redogöra för både vinster och svårigheter vi stött
på under projekttiden. Vår utgångspunkt gäller aktiviteter runt två varianter av digital
plattform - båda med möjlighet att presentera bildmaterial. Den ena designad att fungera som
en klassblogg, den andra som en bildblogg för hela skolan. Avsikten med artikeln är att ta upp
ett par diskussioner på tema ”återkoppling via bildblogg som pedagogiskt verktyg”.
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Det är ett EU-finansierat samverkansprojekt, som ingår i ett Regionalt strukturfondsprogram: ”Audiovisuella medier – en
innovativ miljö för samproducerad forskning”, under ledning av Arni Sverrisson, professor i Visuell Kultur vid Högskolan
Dalarna. www.du.se/avm
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Projektet som gett oss underlag till artikeln startade våren 2011 och avslutades under hösten
2012.2 Uppföljande kontakt utvecklades med en bildlärare under våren 2013 och planeras
fortgå även under fortsatt implementeringsfas framöver. Vi artikelförfattare har i det första
skedet följt processen i klassrummet under ett år; initierat webbplattformen, intervjuat elever
och lärare, gjort fältanteckningar, fotograferat, ljudbandat, samlat elevers fotografier, haft
litteraturseminarier med lärarna och diskuterat teknikutveckling med samtliga inblandade.
Utvecklingsinsatsen skedde i samverkan med lärare och elever på en F-9-skola (friskola med
kulturprofil), en reklambyrå och två lärarutbildare (dvs. vi som författat denna artikel).
Reklambyrån har ansvarat för programmering, design och tekniska lösningar kring själva
webbplattformen. Förväntade effekter av detta samarbete varierade. Utifrån reklambyråns
personal har det varit att lära mer om hur de ska bemöta lärares och elevers behov, vilket är
framtida nya typer av målgrupper för dem. Lärarna på F-9-skolan har å sin sida haft
förväntningar om att lära sig mer om bildrespons och om att använda digitala lärresurser för
att öka elevernas potential till reflekterande vid temaarbeten i olika ämnen. Från högskolans
sida har det rört sig om att få följa aktiviteter i klassrummet och undersöka vad lärare och
elever ser för möjligheter med att ha tillgång till en bildblogg i undervisningen. Eleverna har
inspirerats till att ge respons på varandras arbeten, såväl av skolans lärare som av oss, och
målet har varit att undersöka om aktivt arbete med respons i kombination med digitala
verktyg kan utveckla deras metatänkande, att de lär om sitt eget lärande.
Definitionen av en bloggs funktion kan variera. Ordet kommer från engelskans weblog som
förkortats till blog och syftar på en öppen dagbok på nätet där man kan publicera personliga
betraktelser i texter och bilder (Diaz, 2012, s.39). I vår version har användningen breddats
genom att göra bloggen tillgänglig för först en klass på ca 40 elever och sedan för samtliga
230 elever i årskurs 4-9 som deltar i skolans bildundervisning.
I ett lärobokskapitel i en antologi har vi tidigare återgett våra data, med exempel från
bildarbeten och sammandrag från fältanteckningar under pågående temaarbeten (Rohlin 2013,
red). I det kapitlet kopplade vi till data om barns och ungas medievanor och lyfte i
diskussionen fram att lärare idag egentligen inte har något val om vi vill matcha barnen i
denna utveckling. Vi konstaterade att lärare måste sätta sig in i elevernas möjligheter, att på
ett fruktbart sätt använda olika medievärldar och de multimodala former som dessa erbjuder.
Det handlar om en demokratisk syn på barns meningsskapande. Det handlar också om att
erbjuda de barn som inte har tillgång till dessa redskap hemma en möjlighet att sätta sig in i
hur de fungerar. I vår föregående text diskuterade vi värdet av ett vidgat sätt att se på lärande där digitala världar, estetiska lärprocesser och multimodala produktionssätt naturligt skulle
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Upplägget har varit formerat på följande vis: Termin 1; Utveckling av idé och grundkontakter. Termin 2; Planering,
kontakter med skola och webbdesigner. En lokal webbplattform skapas. Dokumentation av processen. Termin 3; Skolstudien
påbörjas, empiri-insamling. Förnyad kontakt med webb-ansvariga för fortsatt utveckling av plattform. Analys påbörjad av
audio-visuellt material och elevtexter från webbplatsen. Intervjuer av urval elever (flickor resp. pojkar) och inblandade lärare.
Termin 4; Litteraturstudier/ seminarier med lärarna. Transkribering av intervjuer. Påbörjad analys och författande av rapport.
Termin 5; Audiovisuellt presentationsmaterial. Avslutande analys och rapport. Återkoppling till projektet i sin helhet.
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kunna ges utrymme i skolans ämnesdidaktiska arbete (Ahlberg & Danielsson 2013, s.111).
Vid resonemang om multimodalitet har vi tagit fasta på synsätt hos forskare, som intresserat
sig för hur vi individer nyttjar resurser av olika slag som finns tillhands för att tolka världen
och skapa mening.3
Vi noterar hur en förskjutning av innebörden av literacybegreppet har skett under det senaste
decenniet. Från ett mer litterärt fokus gäller idag en syn på läsbarhet att den ska inkludera
mixen av både verbala, skriftliga och (audio)visuella tecken. Vissa använder till och med
termen ”new literacy”.4 Det handlar om att se bortom språket menar till exempel Jewitt, som
skriver att vi i vårt kommunicerande (och responderande, förf. kommentar) behöver kunna
relatera till hela utbudet av representationsformer och kommunikationssätt., att se dem som
semiotiska resurser (Jewitt, 2009, s.1). Både andras och egna tidigare studier av skolkontext
har visat lärare som i sin undervisning meddelat sig via kroppsspråk, gester, bilder, ljud,
skrivna ord – förutom ”det talade” för att kommunicera. Många uttrycksformer kort sagt.
Klerfelt (2012) nämner värdet av att förstå barns sätt att använda sig av symboler och
metaforer, för att kunna stödja eleverna när de formulerar sig på webben. Kan pedagoger idag
detta? I vår studie koncentrerar vi oss denna gång på elevernas utbyte med varandra, hur de
responderar genom olika ord, tecken och bilder, medierat via datorns blogg. Men intresset
riktas även mot vad som krävs för att pedagoger ska kunna bistå dem i att utveckla detta
utbyte.
Under vår skrivprocess möts vi av ny information om barns och ungas medievanor. Vi har
ovan berört barns meningsskapande i lärandemiljöer, där medieformer av olika slag skulle
kunna fungera som barns tankeredskap. Fältet rör sig snabbt. Några siffror som överraskat oss
ger vi som förtydligande. Säljö (2012) beskriver hur man i internationella undersökningar
använt sig av ett riktmärke – en benchmarking – för jämförelser av spridningen av internet
som innebär att man fastställer när hälften av en åldersgrupp uppger sig använda nätet. År
2000 låg denna gräns för ungdom vid 13 år (dvs. hälften av 13-åringarna använde nätet,
medan andelen i yngre åldrar var lägre), år 2004 låg denna brytpunkt på 9 år och nu är vi nere
hos treåringarna (Säljö, 2012, s.235). I vårt sammanhang är det intressant att dels pejla
siffrorna mot senare mätningar, dels att ha i bakhuvudet om och i så fall hur barns tidiga
tillgång till teknik, medier och bloggande kan komma att avspeglas i våra egna data.
För att summera vår inledning: I arbetet med föreliggande text väljer vi att redovisa och
analysera ytterligare empiri som fördjupning av vår förståelse kring fältet respons. Det
handlar om återkoppling i en pedagogisk kontext och vi hämtar stöd från varierad teoretisk
litteratur för att belysa frågan ur olika synvinklar. I artikelns senare del analyserar och
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Vi utgår ifrån en bred syn på text, där kommunikation inbegriper användning av olika teckensystem och medier - begreppet
multimodal härstammar från engelskan (multi= många, modes=sätt, uttryck), se bl.a. Kress and Van Leeuwen (2001); Jewitt
(2009); Rohlin (2013) samt Selander och Kress (2010).
4
Forskare som behandlat literacy-begreppet är bl.a. Björkvall (2009) samt Danielsson och Selander (2014).
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diskuterar vi våra data från blogginnehåll samt elev- och lärarintervjuer relaterat till såväl
teorier som aktuell forskning och översikter om barns mediebruk.

Metod
Att återvända till tidigare insamlat material för att studera strategier vid bildrespons blev en
naturlig metodansats. Innehåll i skärmdumpar och andra visuella data kunde närstuderas,
liksom informanters uppfattningar pejlas på nytt. Som led i det här valde vi att samla
information från eleverna och lärarna direkt genom ett antal intervjuer. Vi var intresserade av
elevernas uppfattningar när det gällde responderandet. En idé som vi tilltalades av var att
genomföra visuell elicitering, dvs. intervjuer med elever (enskilt eller i fokusgrupper) där de
kunde få samtala om vad som skett på bloggen samtidigt som vi tittade på utvalda sidor
(Aspers 2007:152). Vi har därför i båda faserna av projektet genomfört fokusgruppsintervjuer
med eleverna samt enskilda intervjuer med lärarna (Wibeck 2000/2010). Under intervjuerna
har samtalet kretsat kring den fysiska aktuella bildbloggen, både dess innehåll och dess
möjliga framtida användning.
Som komplettering till tidigare samtal med elever i årskurs 5 riktades inbjudan till
gruppsamtal till årskurs 6-9. Sammanlagt har sexton elever intervjuats, hälften flickor och
hälften pojkar. När vi refererar till våra informanter kommer vi i den här texten att använda
bokstäver som markörer, för att särskilja elever, lärare och intervjuare.5
För att samla data har vi flitigt använt stillbildskamera, ljudbandningar och vid några tillfällen
videokamera. Skärmdumpar har sparats vid åtta tillfällen för att dokumentera det som
publicerats på bloggen (se exempel nedan Fig1-2). Det samlade materialet omfattar 459
skärmdumpar där det huvudsakliga publicerade innehållet består av bildmaterial varav 105 av
dessa också innehåller kommentarer till det som publicerats.

Fig.1-2. Bloggens förstasida 2012 (t.v.) - respektive förstasida 2013 (t.h.).
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Från den första delen av studien gäller: P1, P2, P3 / F1, F2,F3 för pojkar respektive flickor och Lärare 1 respektive Lärare 2.
I den senare delen av studien gäller E för elever (utan genusmarkering,) och L för lärare. I= intervjuare, utan särskiljande av
oss båda.
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Som redskap för reflektion kring vår egen hantering av insamling av data och förståelse av
bildbloggen och dess kontext ger teorier kring visuell metod både från antropologi och
sociologi visst stöd. Litteratur som vi använt oss av är Pink (2009/2012) Doing Sensory
Ethnography, Aspers (2007) Etnografiska metoder och Spencer (2011) Visual research
Methods in the Social Sciences – Awakening visions.). En annan ingång ger Kimbell and
Stables (2008) som diskuterar skolans läranderum som ”studios”, utifrån praktikexempel
byggda på teorier om hur estetiska uttrycksformer i kombination med medieutrustning
erbjuder möjligheter till elevers lärande. Influens från en färsk avhandling inom
bildpedagogik (Björck 2014), där just datorers bruk i bildämnet varit under lupp, har vidare
bidragit till att vi uppmärksammat Shotters (1992; 2011) användning av begreppet ”joint
action" och språkteoretikern Bakhtins (1981) tankar on dialogism och lärande. I analysarbetet
av multimodala uttryck i detta sammanhang inspirerar oss vidare Archer (2014), som
resonerar utifrån ett öppnande mer globalt perspektiv.

Resultat och analys
Genom att mer ingående studera bloggsidornas innehåll och göra ytterligare intervjuer har vi
kommit djupare i analysen om hur elever och lärare reflekterar kring möjligheter och
svårigheter med att använda blogg i undervisningen. Vi kommer i detta kapitel att ge ett antal
exempel från det empiriska material vi samlat in. Det är både bildexempel från det som
publicerats på nätet och utsagor från intervjuer med elever och lärare.
Syfte med att ha en bildblogg i klassrummet var för lärarna självklart kopplat till läroplanens
mål.
L: Jättemycket möjlig koppling. Det här viktiga med att ”Kommunicera med bilder” 6. Då får man
ju dels kommunicera själv med sin bild, som man lägger in. Och samtala om bilder med varandra.
Och jag kan ju också i min bedömning öva eleverna att uttrycka sig - att ge respons och tolka
bilder, och då kan jag ju gå in och titta på det, och se hur de använder begreppen. Vilket
utvecklat språk de har runt sin analys av bilder. Om det blir riktigt bra så kan man ju ha fler
bedömningstillfällen därigenom, som lärare.

Genom intervjuerna framförde lärarna varierade idéer på vilket sätt bloggen skulle kunna
gagna deras undervisning. Klasslärarna såg kombinationer mellan olika ämnen som en
naturlig del i användningen, t.ex. att publicera och respondera på arbeten i svenska, SO, bild,
matematik, medan bildläraren lyfte fram bloggens möjligheter som utställningsplats och
redskap för att utveckla olika ämnesspecifika begrepp samt som ett verktyg för bedömning.
De olika lärarkategorierna var överens om att återkoppling behövde tränas mer för att
eleverna sedan skulle kunna utveckla sitt eget bildskapande (och skrivande etc.). Eleverna i
femman såg i sin tur möjligheter att utvecklas genom att ge och få respons.

6

Från Kursplan i Bild, Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Skolverket 2011).
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I: Vad tänkte ni att det (projektet med klassbloggen) skulle ge?
F1: Det var väl typ att man skulle få respons och så - att man skulle bli bra på det.
F2: För vissa ämnen är så här typ, som projekt och så där som har texter och så - har folk kanske
svarat typ lite kort: Ja, det där är bra o så…
F3: Träna på saker som man kunde gjort bättre o så där - Och säga på ett bra sätt.
F1: Utan att vara taskig
F3: Att man borde tänka på det hur man skriver o det.

Eleverna uttrycker att arbetet lärt dem nya saker och att det sker i enlighet med skolans mål.
Det handlar både om att lära sig saker som att skriva och skapa bilder men också om
värdegrundsfrågor.
I: Att jobba med bloggen är det nyttigt för skolans mål?
P1: Ja…ja det är väldigt mycket respons i det. Att kunna säga att det var bra…att man ska våga
stå för sin åsikt. En del vågar inte prata i vår klass för de är rädda att andra ska skratta åt dem. Att
få bättre självförtroende.
P2: Att lära sig att skriva också en text och få respons. Det är en del som skulle kunna behöva
träna att våga prata lite mer tror jag.
P1: Det är inte bara att prata, att få respons är att veta vad man ska göra nästa gång.

Vilken typ av återkoppling har förekommit?
Vi kan konstatera genom studien och uppföljande kontakt med skolan att återkoppling skett i
många olika former. Lärarna har under studiens första del aktivt övat eleverna att ta och ge
respons. Det har skett i klassrummet genom samtal där lärarna diskuterat bemötande med
eleverna och sedan genom att eleverna fått i uppdrag att under lektionstid diskutera varandras
arbeten. Eleverna hade arbetat med respons redan under årskurs fyra. De var därför inga
nybörjare på området men att ge respons på bilder och via ett medium som bloggen var nytt
för dem. Arbetet med respons förekom för den elevgruppen med hjälp av post-it-lappar,
muntligt och på bloggen. Eleverna var positiva till respons och ville ha stöd för att förbättra
sina arbeten.
På nästa sida visas fotodokumentation av arbetet i klassrummet (Fig 3-8).
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Fig.3-8. Tredimensionellt arbete som kommenterades på lappar. Kommentarer lades också in på bloggen.

Vi såg under projekttiden att arbetet med respons medförde att de orkade bearbeta sina bilder i
flera omgångar och inte gav upp. Pastellmålningarna t.ex. (se exempel nedan, Fig.9-12)
bearbetade de ytterligare efter att ha kommenterat varandras bilder och bilderna blev mer
färgrika och detaljerade. De var också varsamma och verkade medvetna om hur de skulle
lägga orden för att stötta varandra både muntligt i klassrummet och på bloggen. Detta
stämmer väl med vad bildpedagogiska forskare som Eisner (2002) och Barrett (1997) har
kommit fram till. Genom att låta eleverna diskutera både bilder de själva gör och andras
7

förstår eleverna att bildskapande inte bara är manipulerande med material och utan mera
handlar om en meningsskapande process (Barrett 1997, s. 45).

Fig.9-10 (övre) och Fig.11-12 (undre). Exempel på hur bilder blivit mer detaljerade och färgrika efter respons.

När bilderna publicerades på bloggen gjorde eleverna också jämförelser mellan den första och
den andra bilden. Kommentarerna nedan publicerades under en veckas tid.
Flicka 1: Fin bild med fina färger. Väldigt cool örn!   
Flicka 2: Jag tyckte att det var snyggare när du la till husen och regnbågen 
Flicka 3: snyggt med husen man fick känslan att man var högt uppe
men du borde färglägga lite mer vid konturerna. Annars superbra!!
Flicka 4: Bilden är jättecool och regnbågen har jättefina färger! Och som Tilde sa så får man
verkligen känslan av att vara högt upp. 
Pojke 1: Jag tycker att det var snyggt med husen för då ser man att det var högt upp.
Pojke 2: jag tycker att den var fin det blev högre när de va hus där borta :)
Pojke 3:    
8

Eisner (2002) förordar arbete med bildrespons som en del av elevers lärande inom bildämnet.
Han är dock inte lika övertygad om att alla känner sig bekväma med att vara i rollen som
bildkritiker men säger att det är en viktig del i utvecklingen mot att bli självständig och vuxen
inom området. Att få och ge kritik från en jämbördig är också något annat än att bli bedömd
eller hjälpt av läraren. Eisner lyfter fram att den jämlika relationen framkallar en särskild
känslighet för den skapande processen och vilka ord som används eftersom de som talar vet
att det snart är deras tur att få respons. Att hjälpa någon att förbättra sitt arbete gör att man
vänjer sig vid att titta noggrant, bedöma noggrant och att väga sina ord. Även läraren har stor
glädje av att höra elever sätta ord på varandras arbeten. Det bidrar till att förstå vad eleverna
har lärt sig genom att lyssna på vad de säger till varandra (Eisner 2002, s 193 ff).
Bilderna på bloggen har fått skiftande mängd kommentarer - vissa inget alls medan andra upp
till tretton inlägg. Kommentarerna är oftast korta och positiva, som exempelvis Snyggt, Nice,
Cool, Härlig bild etc. men det finns också exempel på lite längre konversationer om färg och
form och uppmaningar om att arbeta mer för att få fram intentionen i bilden bättre. I vissa
konversationer förstärker eleverna varandras kommentarer och gör tolkningar av innehållet.
Vi tolkar det som ett sätt att instämma men också som ett tryggt sätt att börja kommentera. Vi
noterar att tankeutbytena kan pågå under en följd av dagar (vissa datum för inlägg
återkommer, vilket rimmar med noteringar i loggboken för när tid varit inlagd på schema för
arbete med projektet). I exemplet nedan har inläggen kommer in under ungefär en veckas tid:

Fig.13. Odens två korpar publicerad 6 nov och kommenterad 8 nov - 15 november

Flicka 1: Coolt!  ;D
Pojke 1: Den var väldig fin, fast det vita lyser igenom.
Pojke 1: 
Tilde: ja, det har du rätt i, själv tycker jag att jag borde ha laggt mer färg vid konturerna.
9

Pojke 2: Vilcket roligt sett du har gjort Odens korpar.  (: ;3 ;D
Tilde: tack!
Flicka2: väldigt fin bild jag gillar att du får fram näbben och ögonen!! :D
Flicka 3: snyggt 
du fick till ögonen 
Tilde: tack!!
Flicka 4: Haha! Jag älskar korpens (korpen längst fram) ansiktsuttryck! Den ser så ccol och
självsäker ut! Jättefin! DU kan kanske göra lite mer färg skiftningar i löven.
Lärare: Och vingen och den dekorativa stjärten gör mycket för hans uttryck
Flicka 5: Nice        

I flera fall ser vi att eleven som publicerat bilden går in och svarar och tackar för
kommentarerna. Det är en vänlig, uppmuntrande ton eleverna emellan. Men konstruktiv kritik
ges också. Lärarnas kommentarer är (tolkar vi) en förebild, när de ger respons på ett initierat
och uppbyggande vis. På bloggen noterar vi även att läraren mer tycks få funktionen av en
jämbördig person, dennes kommentarer ligger invävda och som en naturlig del av allas
tankeutbyte.

Fig.14. Det dansande trädet, publicerat i
oktober och kommenterat under två dagar i
november.

Läraren: Jag blir glad av din bild. Du har lyckats bra med att få fram att det inte är en bild som
föreställer något ur verkligheten.
Flicka 1: Nice
Pojke 1: Den var fin och väldigt livlig man vart glad av den  :) :) :)
10

Flicka 2: Den var jätte fin och det var fint med att båge månen och solen är uppe och skuggorna
var bra. 
Jan: Kul att du tycker så. :)  ;3:D
Flicka 3: Det var jätte fin och livlig och du fick till den ljusa sidan och den mörka sidan 
Man blir lite Glad av den 
Jan: Kul att du tycker så :) ;3 D
Flicka 4: jag gillar att det ser ut som att trädet lever
man får en pigg och glad kännsla
jag gillar även dina skuggor!
Pojke 2: jan jag älskar dit dansande träd

Skriftspråket i bloggkonversationerna är en blandning av korrekt svenska och talspråk,
utbroderat med en blandning av ”smajlisar” och egna symboler. Ibland har elevernas
kommentarer närmast formen av poesi, med korta rader av tankeuttryck under varandra.
Skiljetecken som punkt, eller komma liksom stor bokstav först i meningen har eleverna inte
brytt sig särskilt mycket om – däremot förekommer ofta utropstecken på slutet. Eleverna var
måna om att alla skulle få kommentarer och blev besvikna om kommentarerna var för korta.
Trots detta såg vi att de flesta gärna kommenterade med ett ”snyggt”, ”cool” eller liknande
och vi kunde också konstatera att de som var mest vana att skriva också hade lättast att göra
det vid datorn. Lärarna efterlyste en matris eller lathund som skulle kunna hjälpa eleverna att
komma längre i sina kommentarer. Efter litteraturstudier utarbetades därför en mall för
planerade bildsamtal i klassrummet enligt Barretts förslag. Det innehåller tre grundläggande
frågor: Vad ser du? (beskrivning) Vad tror du det betyder? (tolkning av innehållet) Hur vet du
det? (motivering) (Barrett 1997, s. 36).
När det urspungliga projektet avslutades lämnades bloggmodellen över till bildläraren, som
ville pröva den i sin undervisning. I den första varianten hjälpte reklamfirman till med att
förse eleverna med varsin användare, vilket gjorde det möjligt för eleverna att själva både
lägga upp bilder och kommentera (även om de mellan varven glömde bort sina lösenord). I
den nya varianten med över 200 elever inblandade blev upplägget i stället så att bildläraren
lade upp alla bilder och elever, lärare och andra besökare själva fick skaffa sig en användare
på skolbloggen.se som valdes som ny plattform. Till elever och föräldrar skickades
information och en invitation till att delta. Omständigheterna var inte så gynnsamma, sent på
terminen och bloggsidan låg tidvis nere på grund av tekniska problem med plattformen hos
distributören. Många hade enligt muntlig återkoppling till bildläraren varit inne på bloggen
men inte lyckats kommentera. Någon större aktivitet blev det alltså inte, kanske på grund av
de tekniska svårigheter som det innebar att skaffa en användare, kanske på grund av att
lektionstid inte avsatts för kommenterande. De kommentarer som kommit in under den senare
omgången är kommentarer framförallt från vuxna (bildläraren, andra lärarkolleger och
forskare).
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Hur skulle arbetet med att ge feedback kunna utvecklas?
Eleverna från båda delstudierna påpekade att de behöver lektionstid för att bli bättre på att
kommentera. Den respons som finns är ganska kort formulerad och både elever och vuxna
påpekar att de behöver träna. En enkel frågeguide eller mall för vad som kan kommenteras
diskuteras som en väg att utveckla kommentarerna. Bildläraren är tydlig med att hon vill att
eleverna ska lära sig att använda ett ämnesspråk och behärska adekvata begrepp när de talar
om bilder. Hon ser stora möjligheter att öva detta genom bloggen:
L: Som jag känner med de här eleverna så har de inte jobbat med att träna bildanalys – och där
har jag ett uppdrag. Ända från femte klass. Och här ser jag ju verkligen som ett tillfälle (genom
att respondera på bloggen) – och en mening med att utveckla språket kring bildanalys, med
begrepp. Och hur påverkas vi, och varför. För det är något som jag tänker att man inte jobbar
med bara som ett område, utan att det finns med hela tiden.

Lärarna som deltagit i studien är medvetna om hur viktigt det är att alla får kommentarer och
att man måste ha något system för att ingen ska bli utan. Ett förslag om att styra upp det med
”responskompisar” kommer upp under intervjun och bildläraren tänker vidare att dessa kan
skifta så att man får ett rullande schema. Ett förslag till utveckling av responsen på bloggen är
om man kan spela in muntliga kommentarer och lägga upp ljudfiler i anslutning till bilderna.
Lärarna är positiva till detta men en av eleverna tycker att man måste träna sig på att skriva
också.
De yngre eleverna från projektets första del önskade också mer respons från lärarna och gärna
från utomstående som föräldrar eller oss på högskolan.
F: … Ja, ja, verkligen (t.ex. ni på Högskolan) - det skulle vara roligt. För då skulle det vara såna
personer som man inte kan prata med i verkligheten. Det var typ så man tänkte då i början, då vi
började blogga – men det har inte blivit så.

Lärarna framhöll i detta sammanhang det positiva med att föräldrar lätt skulle kunna följa det
som händer i skolan men såg också bekymmer med om några barn får många inlägg och
några inga alls.
Under den senare delen av studien har bildbloggen mera fått funktionen av en
utställningsplats. Läraren har lagt ut en mängd bilder (under två veckors tid vt 2014
publicerades t.ex. 168 st enskilda inlägg med elevbilder). Däremot har kommenterandet
minskat. Bildläraren har diskuterat olika strategier för att utveckla detta. En väg var att börja
inspirera kollegerna att fylla på med responderande. En annan att aktivera föräldrar, genom
mer aktiv info vid föräldramöten.
Här fanns dock från den nya elevgruppen, och särskilt då de äldre eleverna ett visst motstånd
att märka. Man ville inte att ”någons pappa” - eller ”vem som helst” skulle kunna titta.
Tveksamheten visades på olika vis:
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E: men det känns lite konstigt om min mamma eller pappa skulle typ
kommentera Agnes bilder eller nånting (skratt)
E: tanken är väl att elever ska kunna kommentera andra elevers..sen så
kommer någon kompis till min farsa och... Oj vilken fin bild du har
gjort! Fast man inte har pratat med den här människan
E2: men det är ju fortfarande en komplimang liksom ..fast jag tror ändå
det skulle kännas lite konstigt

Lärarna ser pedagogiska poänger med att vuxna utanför skolan
(studenter på högskolan nämns som förslag) inviteras till att skriva
mer på bloggen och titta på bilderna (se illustrationer, Fig.15 här
intill). Men vi författare är osäkra på om elever i de senare
årsklasserna är med på den idén, även om de yngre visade entusiasm
inför tanken. I första hand vill eleverna få bloggen att fungera för dem
själva i skolans verksamhet och på lektionstid. Om de blir intresserade
av bloggen kan de tänka sig att även gå in på den på fritiden. Detta
innebär också att man skulle kunna visa bilder som görs hemma men
är kopplade till något skolarbete.
Om att lägga upp bilder även hemma:
E1: desto mer desto mer inspiration är det ju …så, ju mer man lägger ut
och så…
E2 om man tar någon bild eller målar någonting man blir väldigt nöjd
med liksom, då vill man ju visa det för andra och då är väl det ett bra
sätt liksom
I: även om man gör det hemma menar du och inte just på lektionstid?
E2: ja precis men det behöver ju inte var mycket men nån grej nån gång
L: det kan ju främja också att man håller på lite mer hemma och att man
tycker det är så kul att någon tittar

Skola – fritid
För eleverna i vår studie verkar det inte vara viktigt att upprätthålla
någon skarp gräns mellan skola och fritid, det vi hör i intervjuerna är
att de mer markerar att det ska vara tillräckligt intressant och givande
för att vara värt ansträngningen. Flera av eleverna har egna bloggar
och är vana att publicera bilder kopplade till fritidsaktiviteter och få
kommenterarer. De följer också andras bloggar. Tillgång till teknik
tycks de alla ha, vilket rimmar väl med de siffror vi har tagit del av.
Det Säljö lyfte fram (se under rubriken Inledning) stärks av siffror
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som redovisas i nationell översikt om barns och ungas medievardag gjord av Statens
Medieråd (2013) och i en dokumentation om medieutveckling i Sverige (Carlsson & Facht,
NORDICOM 2014). Medierådets senaste översikt, utifrån svar från 2000 barn och unga, tar
avstamp i tankar om att hur det vi kallar nya medier är för många idag helt integrerade delar
av vardagslivet och att särskilt gäller det barn som växt upp med dem och som tar dem mer
eller mindre för givna:
Att vara online håller på att bli ett normaltillstånd och brist på mobiltäckning eller wifi är snarast
ett irriterande undantag. Allt fler barn och unga tillbringar också allt mer tid med olika
onlineaktiviteter och – framför allt – användarna blir allt yngre. Den genomsnittliga debutåldern
för internetanvändning, d.v.s. den ålder då mer än 50 % av barnen använder internet, var 2005 nio
år. Idag är den tre år. Så sent som 2010 använde bara 12 % av 15-åringarna mobilen för att koppla
upp sig mot internet. Nu gör 94 % det. Dagens åttaåringar mobilsurfar i samma utsträckning som
15-åringarna 2010. (Statens medieråd, 2013, s.4).

Enligt NORDICOMs översikt använder 9-14-åringar medier närmare fyra timmar om dagen
(se Tab. 1.14, gäller 2012).7 Deltagande på sociala sajter och chattande är således en utbredd
aktivitet särskilt bland de äldre eleverna i vår målgrupp; 71 % bland 13–16-åringar gör detta
dagligen. (http://www.statensmedierad.se). Det indikerar rimligtvis att barn i det
åldersspannet tränas i att läsa och skriva i webbens mindre format. Eleverna i vår studie
visade sig bekväma i bloggformatets storlek. Vi har ingen kommentar som pekar på annat.
Vår studie har ju dels speglat olika åldrar, dels pågått med nerslag i skolans sfär under två års
tid. I Statens medieråds senaste rapportering ges vissa jämförelser som vi finner intressanta.
Där poängteras att tidigare var den medieform som flest barn och unga ägnar sig åt varje dag
att se på filmer eller tv-program. I dag är det (från 13 års ålder) mer populärt att ägna sig åt
internet. TV-tittandet har inte sjunkit markant sedan 2010, däremot har internetanvändningen
ökat. I dag använder enligt Statens medieråd 82 % av 12-åringarna internet dagligen (jfr 47 %
2010) och 81 % av 9-åringarna gör det några gånger i veckan eller oftare (jfr 62 % 2010).
Mot bakgrund av elevernas medievanor på fritiden väcks frågan om bildbloggen upplevs som
intressant och viktig för eleverna. Vid intervjutillfällena föreslår de själva att man skulle
kunna ha i läxa att kommentera bilder eller publicera. De påpekar att det är viktigt att man är
nöjd med bilder som ska publiceras och att hemma kan man få mer lugn och ro att arbeta klart
saker som inte hunnits med i skolan. Även läraren är positiv till hemarbete så länge hon får
inblick i skapandeprocessen på något sätt, annars kan det bli problem vid bedömningen.
I det avseendet är även Sjöbergs studier intressanta för oss (Sjöberg 2012). Hon pekar på
specifika sajter som använts vid skolarbete; bland annat nämns webbplatser som ne.se,
mult.se och wikipedia.se – och att hennes resultat visat på att det ofta råder en tydlig
uppdelning mellan skol- och fritidsrelaterade aktiviteter på nätet. ”Många lärare och elever
7

De vanligaste aktiviteterna med medier online är enligt NORDICOM-rapporten att besöka ett socialt nätverk (54 %) eller
att titta på videoklipp (42%), och spela spel (55 %, online, 69 % datorspel totalt), (se Tab.1.10). Åldersgruppen använder
även dagligen internet för att ta del av traditionella medier (tidningar, tidskrifter, radio och tv).
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har märkt att en klyfta mellan lärarnas kulturella horisont och elevernas kulturella horisont i
skolan, en klyfta som endast ökar” – här refereras Christensen och Tufte (2005, s.102). Svar
redovisas från barn i motsvarande de åldrar som vi har intervjuat kring vad som avgör vilken
sajt de väljer och tankar om egna och andras bloggsidor. Flera av barnen som citeras från
dessa danska forskare nämner att de vill kunna ”fixa bilder”, något som forskarna uttolkar
som att färdigheter i bildredigering blir centralt i en alltmer visuell mediekultur (aa. s.96). De
intervjuade barnen i Sjöbergs studie redigerar sina bilder med hjälp av Photoshop och Image
Editor, men man nämner också sajten www.picnik.com 8. Vi har inte liknande erfarenhet från
vår egen studie, men det ger intressanta idéer att föra vidare till vår diskussionsdel.
Vilka möjligheter ser lärare och elever med att använda bildbloggen i klassrummet?
Fördelar respektive nackdelar med bloggen diskuterades av våra informanter utifrån en rad
olika aspekter. Det som återkom i resonemanget med eleverna var framförallt möjligheten att
ta del av varandras bilder, att inspireras och få tips och ge feedback så att man kan utvecklas.
E1: Alltså, att kunna ta del av varandras bilder... och ge feedback och få tips -..
E2: Få inspiration och så också...
E1: Då är det bra..
I: Det kan bli bra. Och nackdelar då?
E1: Det är väl motsatsen, att det inte är någon feedback, ja, jag vet inte...
E3: Någon som bara skriver något taskigt

Oron för att få en elak kommentar har funnits från både eleverna och lärarnas sida genom
projekttiden. Denna oro har visat sig vara i stort sett obefogad. Eleverna själva har varit
mycket uppmuntrande gentemot varandra som vi sett ovan och endast vid ett enda tillfälle
kom det in en utomstående som skrev obegripliga saker på engelska. Det var då väldigt lätt att
gå in och klippa bort dessa kommentarer (se vidare under rubriken teknik).
En detalj som vi lade märke till gällde att vid inledningen av blogg-bygget så fotograferade de
ivrigt varandra, med avsikt att få fram fina bilder att lägga ut som presentationer av sig själva.
De var engagerade och entusiastiska. De var noggranna med att själva få välja ut en bild som
de var nöjda med, rätt bildutsnitt, rätt vinkel. Men – här dök det också upp överraskande
inslag. Vissa barn valde att i stället hålla en favoritsymbol (t.ex. fotboll) framför ansiktet. Och
någon önskade att få lägga ut bild på sin favorithäst. Lärarna hade en ödmjuk hållning till att
blygsel kunde finnas, icke minst hos vissa elever i förpubertet. I mediepedagogisk forskning
har Danielsson (2002) mött liknande tendenser, när särskilt flickor i samband med
8

På webb-platsen ges numera följande besked: Picnik closed on April 19, 2013. We're fortunate and proud to have worked
on Picnik. --- To keep your photo editing mojo rolling, check out Google+'s Photos Editor. --- Your photos stored or saved on
other sites will remain intact and are not affected by our closure.
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videoarbeten uttryckte ”skämmighet” att synas i rutan och föredrog en fiktiv roll. Pojkar i
motsvarande förpubertetsåldrar kunde tvärtom uppskatta att se sig själva i visuell form, för att
förbättra sin kroppsuppfattning.9
I samtalen med lärarna framstod bloggen också som en möjlighet att visa vad man gör i
skolan och som en plattform för samarbete med andra ämnen. Bildläraren arbetade medvetet
med att publicera elevernas bilder för att de skulle bli tillgängliga för en större krets. Hon
menade att det gör bildämnet synligt och visar dess vikt. Elevernas arbete blir synligt och det
stärker deras självkänsla. Men det handlar inte bara om en utställningsplats, utan lärarna ser
att olika både aktuella teman och skolbaserat ämnesinnehåll kan ges utrymme och väcka
diskussion. I den första delen av studien handlade kommentarerna både om det bildmässiga
uttrycket, men även om motiv som visade kunskaper i till exempel SO eller matematik. Även
bildläraren påpekade att teman med koppling till läroplanens värdegrundsmål kunde
behandlas.10 Ett exempel:
L: Och så tänkte jag på bloggen här att nu har vi jobbat med ”herr- och dammagasin” som tema,
om genus – vad jag vill att de ska reflektera MER över är inte bara VAD som är olika, utan vad
det kan ge för konsekvenser, för samhället och för människor. Nu tittar vi mest på
genusperspektiv, vad det kan ha för värderingar, människoideal och sånt där. Och såna saker
skulle också kunna komma in i den här bloggen. På nåt sätt. Att man t.ex. använde en reklambild
och sen tog någon tänkvärd analys, att man bara skrev några ord om det. Så att det inte bara blir
det här att...
I: ... att man ställer ut ..?

Att använda bildbloggen som en plattform även för kommande bedömningsarbete - som
formativ bedömning genom respons från både lärare och elever eller som översikt för
summativ bedömning - fördes fram, mest av bildläraren i den senare delen av studien men
även vid enstaka kommentarer från elever.11
Ep: skulle kunna bedöma på materialet man skriver på andras också
I: ja precis att det inte bara är vad man själv gör utan också vad man tänker om bilder, det är så

Bildläraren återkom vid flera tillfällen om det värdefulla i att träna begrepp, så att eleverna
vid kommenterande av varandras bilder skulle kunna ge relevanta uttryck. Den typen av
övning hade hon frekvent arbetat med även på annat vis i klassrumsarbetet – men hon såg här
att bildbloggen skulle kunna erbjuda en mer dynamisk möjlighet att utveckla detta. Hon var
också positivt överraskad över hur resultatet blev när elevernas bildarbete publicerades på
bloggen:
9

Se även Drotner (1991/2006) At skabe sig – selv: Ungdom, aestetik, paedagogik och Ahlberg (2010).
Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket (2011).
11
Summativ bedömning är en sammanfattning av vad en individ kan och oftast är syftet att sätta betyg. Formativ bedömning
har ett annat syfte, bedömningen ska stödja lärandet, i avsikt att hjälpa individen att få syn på sina egna styrkor och svagheter.
Denna typ av bedömning kan ske som självbedömning men även som kamratvärdering eller kollegial bedömning. (Hattie,
2009; Nicol.and Macfarlane-Dick, 2006).
10
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L: JA, med de resurser som vi har, så tycker jag att bilderna blir väldigt fina. En del bilder blir till
och med finare än de är i verkligheten!

Den främsta nackdel hon återkom till gällde ”skrollandet”. Med det menade hon att bilderna
låg utlagda under varandra, att detta upplägg blev statiskt och närmast ”lite tråkigt”. Hon ser
dock framtida möjligheter till att utveckla layouten – att skapa bildgalleri och variera
presentationsdesignen.
Tankar om bloggens vara eller icke vara har diskuterats, men framförallt lyfter både elever
och lärare fram att möjligheterna för att en mer kreativ användning skulle kunna öka med mer
aktiva insatser från lärararen. Förslag handlar både om att ge mer tid på lektioner till detta och
att sprida information om bloggen. Eleverna uttrycker i andra omgången att det är en bra idé
att ha tillgång till bildbloggen, men de undrar om det ska ”komma några kommentarer” – det
måste spridas att det finns. En länk på hemsidan finns redan, men eleverna har inte noterat
detta visar våra data. Det är alltså läraren som är nyckelpersonen i sammanhanget.
Aspekter kring den audiovisuella tekniken?
Eleverna i första studien var intresserade och påtagligt förtjusta i blandningen av de olika
medier som förekommit under projektet. De hanterade med lätthet kameror, att lägga över
bilderna på datorn och hämta användarbilder på sociala medier när de inte var nöjda med sin
egen presentation. Det var också lätt att publicera kommentarer på bloggen.
I: Det här med att göra en kommentar – hur har det fungerat, har det varit enkelt att göra, eller?
E1: Ja, att göra en kommentar tycker jag har varit ganska enkelt.
E2: Ja, det var jättelätt.
E1: För när man ser en bild får man en idé om vad man skulle vilja säga och så, fast man kanske
vill tänka lite..

De markerar dock att det är viktigt att tekniken fungerar, tar det för lång tid tappar de
intresset. Det som krånglade var mellanstationen där lärarna skulle godkänna alla inlägg innan
de publicerades och när eleverna skulle hantera skolans intranät. Denna mellanstation togs
bort när bloggen startade på nytt, vid den andra omgången. Eleverna fick då samma ansvar
som när de använder sociala medier på sin fritid och måste tänka på hur de formulerar sig. Vi
ser dock ingen nackdel med detta eftersom vi menar att det är av största vikt att diskutera
etiska frågor kopplade till den digitala världen med skolelever. Enligt skolans styrdokument
har alla elever rätt att skaffa sig digital kompetens under skoltid. I denna kompetens ingår inte
bara att kunna hantera verktygen utan också att diskutera innehållsliga frågor. Vårt intresse
gällde förstås även tekniken ur ett brett användarperspektiv. Ett av våra fokus gällde vad den
audiovisuella tekniken eventuellt skulle kunna bidra med mer specifikt? Lärarna i projektet
påpekade att de var nöjda med hur tekniken har fungerat – att man snabbt kunde scanna in
eller fotografera av och sedan visa elevernas bilder via projektorn eller på bloggen. En del
missöden med borttappade lösenord, att bloggen inte varit tillgänglig osv. gjorde processen
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långsammare men problemen verkade överkomliga. Lärarna noterade också generellt att
elevernas bilder faktiskt ofta såg ”proffsigare ut” i ett annat medium och att elever blev
påtagligt förtjusta när de egna bilderna projicerades upp i större storlek (förutom publicering
på bloggen användes projektorn vid flera tillfällen för att visa bilder i klassrummet). Vid
klassrumsbesöken har vi sett hur både lärare och elever utnyttjat den digitala tekniken för att
göra undervisningen mer intressant. Både inledningar till arbets-områden och redovisningar
har präglats av en variation av olika multimodala redskap.12 Eleverna övar sig i muntlig
framställning eller skapar bilder i traditionella material, men kan spela in sin röst och
fotografera bilderna och göra en film vilket skapar ett mervärde för produkten. Tekniken eller
kanske snarare det man kan göra med tekniken intresserar eleverna. När vi lyssnar på eleverna
i de avslutande intervjuerna ser de bara nya möjligheter och önskar sig en fortsättning där
både ljud och filminspelningar ingår.
I: Kameror - inga svårigheter?
P: Nej men jag tycker vi borde använda dem mer och kanske göra en film om klassen.
Nu på dramat håller vi på att göra teater jag tycker att det vore roligt om man kunde spela in dom
och lägga upp.

Sammanfattningsvis ser vi att eleverna visat ett ökat intresse för de ingående arbetsområdena i
projektet och att både den digitala tekniken och arbetet med respons bidragit till att öka
elevernas lust att lära. Ett elevcitat får avsluta får sammanställning så här långt:
E1: Det är bara spännande och kul att få lära sig det här. Undrar vad vi skulle gjort om vi inte
hållit på med det här.
E2: Något mer tråkigt ..

Lärarna vill gärna ha kompetensutveckling i att använda digitala lärresurser av olika slag.
Tekniken förändras snabbt och det är svårt att hänga med. De markerar att de dock önskar
detta på arbetstid. De ser att eleverna har mer vana vid att hoppa mellan olika plattformar och
de äldre eleverna utnyttjar också sin kunskap i skoluppgifterna. En av lärarna tar i det
avseendet upp genusaspekter i sitt resonemang. Hon markerar:
L: Sen tycker jag själv också att nu när jag jobbar med de lite äldre eleverna – de gör ju en del lite
egna utvecklingsarbeten. Vi bestämmer ett tema – men sen får de uttrycka sig på olika sätt och
med olika tekniker, och där känner jag också att det är ju många killar som man ska fånga i
bildämnet. Som väljer fotoshop. Eller video. Dom ska göra rockvideo o sånt... och jag känner
bara att – Ja –ni få väl -- - men nu har jag ju lite hjälp av våra killar här då. Men det är Jättesvårt
för mig att se och förstå vad de gjort i sin process, för jag förstår den inte själv. Hur märkvärdigt
ÄR det här jobbet som de har gjort? Och de får ju förklara... fast jag inte förstår. För de är ju på
en annan planet än vad jag är. När det gäller det här.

Tankar om fortbildning återkommer vi till i vårt diskussionsavsnitt.
12

Begreppet ”multimodalitet” , se definition i not 3. Hur vi kommunicerar, bemöter, tolkar och interagerar inom multimodala
diskurser kan och bör uttolkas utifrån varierade teoretiska perspektiv. Vi talar i texten om en ”design på utbildning” som är
multimodalt präglad.
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Diskussion
Målet för det utvecklingsarbete som artikeln belyst har varit att undersöka om aktivt arbete
med respons i kombination med ett digitalt verktyg som bildblogg kan utveckla elevers
metatänkande, att de lär om sitt eget lärande – och hur de kan fungera som stimulerande
partners för varandra i den processen. Vi har vidare velat få kunskap om vad lärare ser för
potentialer utifrån sina egna och andras pedagogiska behov. I diskussionstexten väver vi in
teoretiska resonemang med utgångspunkt i valda delar från studiens resultat.
Som nämnts i inledningen bygger artikeln både på ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som
genomfördes under åren 2010-201213 och en uppföljande studie. I det initiala projektet var
skolans åk 5 vår bas, och för den fortsatta kontakten kring bildblogg har fokus gällt klasserna
4-9 i ämnet bild. I artikeln har vår ambition varit att inte bara spegla att eller om respons på
elevers arbeten på bloggen förekommit – utan vilken typ av återkoppling som har förekommit.
Vi frågade oss vidare vilka idéer elever och lärare haft om hur arbete med att ge feedback
skulle kunna utvecklas. Ett särskilt fokus har gällt vilka möjligheter lärare och elever ser med
att använda bildbloggens i klassrummet.
För att summera lite kort kan sägas att när vi nu ser tillbaka på helheten av projektet och dess
uppföljande insats ser vi egentligen två olika målprofiler i verksamheten. Från början var det
tänkt som en mer avgränsad ”klassblogg” där olika skolämnen inom klassens ram blev
synliggjorda, genom de elevarbeten med olika gestaltningar som förekom – och i det
avseendet ville läraren att bloggen skulle fungera som en plattform för att långsiktigt träna att
ge respons till varandra. Huvudsakligt mål var då att återkoppla till varandra inom gruppen,
liksom att släppa in lärare och andra utomstående. Svårigheter var främst att få in bilder i
snabbare takt och att inte glömma lösenord till användaren. Här gav tidsbrist och
teknikosäkerhet en del skavsår. Men både elever och lärare hade mängder med goda uppslag
för hur det som utvecklats under ett test-år skulle kunna växa till genom en rad olika åtgärder.
Nu blev detta inte fallet, då den utprövade klassbloggen genom olika olyckliga
omständigheter och ett administrativt misstag kom att släckas ned under sommarledigheten.
Vi såg här hur bräckligt det kan vara när pedagogiska spörsmål halkar ner på agendan om
ekonomi kommer i kortsiktigt första rum för skolans styrfart och riktning. Glädjande ville
dock skolledning och lärare rätta till misstaget och finna en ny lösning. Med högskolans stöd
fanns efter några månader en färsk blogg i en något förändrad tappning, denna gång under
ledning av en bildlärare.
Bloggen i sin nya skepnad kan fungera som plats där bilder visades upp, utan att det
förankrades i egentligt annat ämnesrelaterat sammanhang än just bildämnet. Nog så viktigt
dock. Här uppstod en yta för ”utställning” och där elever parallellt under samma läsår, eller
13

Se artikelns not 1 – och information på www.du.se/avm
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t.o.m. med blick över tidigare år kunde få syn på sin utveckling inom ämnet. Läraren
markerade redan tidigt under den delstudien en potential för att använda bildbloggen som stöd
i sitt bedömningsarbete. Vidare fördes ett tydligt önskemål fram om att förändra bloggens
layout så att möjlighet både till en bred utställningsplats där allas produktioner från samma
uppgift kan synas samtidigt – och till en form där läraren liksom andra besökare lätt skulle
kunna följa en enskild elevs totala produktion. I nuvarande design är en sortering på årskurser
redan gjord. I den skissade typen av bildbloggsutveckling ser vi utifrån vår studies data att
informationslänkar skulle kunna läggas in som beskriver vad kursplanerna de facto har för
mål i de olika kurserna. Kanske även en bedömningsmatris av den mer visuella form som vi i
tidigare sakkunniguppdrag åt Göteborgs universitet sett utprövas för åk 9. En variant av denna
finns idag på Skolverkets hemsida (länk, se Skolverket 2012).

Fig.16. Bedömningsstöd i Bild Årskurs 7-9. Cirkelmatris.

(Skolverket 2012)

Här kan en uppgift värderas relaterat till kursplanemålen med A-F-skala som betygssystem.
Cirkeln har en flexibel utnyttjargrad. I exemplet ovan laboreras med ”bedömning” (eller
självvärdering) genom en blå penndragning (se Fig.16).
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Återkoppling för att lära
Med bedömningsaspekter i bakhuvudet väljer vi att reflektera utifrån analys gjord i Björcks
avhandling i bildpedagogik (Björck 2014). Där visas att det inte är självklart att elever och
lärare har samma uppfattning om bilder vilket betyder att det är oerhört viktigt att eleverna får
möjlighet att prata om bilder för att lärarna ska få tillgång till elevens perspektiv. Har läraren
inte förstått det som eleven vill få fram i sin bild kan det riskera att inte beaktas vid
bedömningen (aa. s.192). Här skulle utifrån vår egen studie i så fall en utvecklad bildblogg
med såväl utställningsplats, som individspår – OCH – reflekterande kommentarer, där både
eleven själv och läraren meddelar sig kunna vara ett synnerligen viktigt redskap. Tankarna om
bloggen som plattform för bedömningsstöd, kan problematiseras även utifrån Lindströms
tidigare studier med elever i grund- och gymnasieskola, i en utvärdering av skolan 1998
avseende läroplanernas mål. Han har där konstaterat att de flesta eleverna hade en klar avsikt
med vad de gjorde, men det framgick sällan av bilden förrän betraktaren fått den förklarad för
sig. Eleverna hade inte heller lyckats kommunicera vad de haft i tankarna på ett effektivare
sätt med stigande ålder och ökad erfarenhet (Lindström m.fl.1999, s.103). Med de rön som
Lindström fört fram (1999; 2010) vill vi mot bakgrund av vår egen studie notera vikten av att
just det som bildläraren påpekar behöver förstärkas; att både innehållsaspekter men även
bildanalytisk begreppsutveckling tränas. Det handlar om att tala om bild som ett
kommunikativt ämne. Ser man bilder som estetiska uttryck som återspeglar elevers känslor
finns risken att man också förmedlar upplevelsen av att man också bedömer eleverna som
personer. Lindström (2010) säger att det är viktigt att det blir respons som syftar till lärande
och att det inte kopplas till eleverna som personer.
Björck (2014) lyfter vidare fram att i bild- och mediepedagogisk forskning påtalas elevens
möjlighet att uttrycka sig via bild som en demokratisk aspekt av undervisningen, exempelvis
genom att få använda visuella uttryck för att kommunicera sina åsikter (bl.a. Danielsson,
2002; Öhman-Gullberg, 2009). Vi tar särskilt fasta på Björcks slutsats att detta dock
förutsätter att eleverna får möjlighet att verbalt tydliggöra det som ska kommuniceras och att
de får respons på sitt arbete för att lärande ska kunna ske (Dysthe, 1996; Bakhtin, 1981;
Shotter 1992; 2011). Vår skolmiljö i studien var förhållandevis homogen i sitt elevunderlag,
där ytterst få elever hade invandrarbakgrund, ändå var det tydliga svårigheter i verbalt
språklig kommunikation. Som en förstärkning av Björcks tankar vill vi även markera
yttrandefrihetsaspekten, något som dagens teknik öppnar för, liksom former av ”joint action”
som Shotter beskriver vårt interagerande med varandra (1992; 2011) – och som vår studies
yngre elevgrupper fick träna regelbundet (en del i morgonritual)14. Shotter jämför med
Bakhtins dialogperspektiv och påpekar att det i konversationen mellan personer alltid bör
beaktas deras inbördes positioner, liksom aspekter i kontexten som kan påverka och interagera
14

Varje morgon ca 20 min hade klassen ett schemapass kallat ”Trygghetstid”. Eleverna turades om med att hålla i upplägget,
i allmänhet 2-3 personer ihop. Innehållet varierade; de spelade upp musik, läste något för varandra eller använde projektorn
och visade någon video. Läraren tog upp en aktuell nyhet som klassen samtalade om. Raminnehåll för dagen presenterades.
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(Björck 2014, s.59). Vi föreställer oss att om skolan haft elever från olika språkliga och
kulturella bakgrunder så skulle de refererade forskarnas teser fått ännu större bäring.
Projektet har visat att det finns ett behov av språk och begrepp för bildanalys, om
återkopplingen skall fungera optimalt, annars blir det bara smileys och ”schysst” och ”kul”.
Tidsfaktorn återkommer också ofta. I projektets första del påpekade eleverna liksom lärarna
närmast enhälligt att de skulle behövt mer tid för att utveckla återkoppling ytterligare. Vi ser –
trots detta – att en viss progression av elevernas sätt att formulera sig skett. Dock märker vi
när vi analyserar våra data närmare att datum från sparade skärmdumpar antyder att läraren
gett som specifik ”uppgift” att skriva kommentarer. Det kan i förstone tänkas vara alltför
styrande åtgärd. Men mot bakgrund av att pedagogikforskare som Nicol och Macfarlane-Dick
(2006) formulerat att feedback eller formativ bedömning har bättre effekt på elevers lärande
än betyg finner vi lärarens åtgärd intressant. De lärare vi följt har enligt vår analys varit en
viktig faktor i elevernas arbetsprocess genom att initiera responsarbetet (se exempel på
kommentarsblock s.9-10).
Nicol och Macfarlane (2006) menar att om eleverna får möjlighet att snabbt förbättra sitt
arbete efter en feedback från läraren ökar elevens motivation i arbetet. Som vi omtalat tidigare
var det just detta som lärarna i vårt studie beaktat – den ambitionen var tydligt uttalad både av
bildläraren och klasslärarna (se t.ex. arbetet med pastellbilderna, Fig.9-12). Det gav eleverna
värdefull insikt i att arbeten kan förbättras. Bildläraren visade dock oro, med hänvisning till
allt större klasser och schemastruktur, att tiden inte skulle vara tillräcklig för henne i detta
pedagogiska stödjande. Utifrån sin studie lyfter Björck (2014) fram liknande dilemma:
När samtal om bilderna kommer i slutet, ofta i form av en redovisning, finns det ingen tid för
eleven till förbättring av arbetet utan det är något som eleverna förhoppningsvis får ta med sin
kunskap om, och praktisera i en kommande uppgift. (Björck 2014, s.193)

En sak som diskuterades i Björcks avhandling och som eleverna i vår egen studie berörde
gällde hur pedagogen skulle stötta så att ALLA elever får respons av någon annan i syfte att
utvecklas och fördjupa sina kunskaper.
Skillnader mellan elever i olika åldrar
I analysen av projektet är det en sak som framkommit med stor tydlighet. Det är att
åldersspannet syns i elevsvar. Barnen i förpubertet har signalerat att de gärna vill att även
”studenter eller lärare på högskolan” kommer in och tycker till liksom föräldrar till kompisar.
En öppen och lustfylld signal fanns i deras inställning, men även tankar om vikten av att måna
om etiskt förhållningssätt, så att ingen skulle bli bortglömd. De äldre barnen i den senare
följda verksamheten visar ett klart avståndstagande och genans inför idén att kamraters
närstående skulle ens få se det som de hade producerat. De ville att målgruppen för
bildbloggen mest skulle handla om andra elever – och endast den egna läraren. Att den kunde
fungera som led i deras utveckling, och som bedömningsredskap var helt klart.
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Att eleverna kunde ha en lägre grad av aktivitet i sitt responderande i de äldre årsklasserna
kan ha berott på brist i information. Läraren tyckte att hon varit informerande och tydlig, men
konstaterar att endast ett fåtal skrivit på bloggen. Däremot nämnde läraren följande:
”...många varit inne och tittat. Det har jag ju hört. Men att de skriver nånting. Det är det inte
många som gjort. Det är jag faktiskt lite besviken på.”. En möjlig orsak som läraren pekar på
är svårigheten att skaffa sig en så kallad ”användare” för att komma in och skriva, något som
vi vid vår analys kan läsa mellan raderna i elevintervjuerna. Det tålamod som krävdes för att
invänta en accept har man inte alltid, varken som tonåring eller vuxen.
Återkommande lärarsynpunkter
Lärarna påpekade både hinder och möjligheter. I första omgångens lärare hade de haft svårt
hinna lägga ut bilder, det var en prioriteringsfråga i flödet av allt annat som skulle hinnas, dels
handlade det om teknisk osäkerhet, vilket bidrog till att man ofta väntade tills högskolans
forskare var på plats som eventuellt stöd. Bildläraren i den senare studien ansåg dock att hon
publicerat många bilder men saknade möjligheten att göra en samlad presentation med hela
klassens alster att ha som grund för kreativ mångfaldskänsla, och som en bas att kunna klicka
vidare ifrån. Läraren uttryckte irritation över scrollandet och sade att ”Nu ligger alla bilder
under varandra i flödet”. Den bild som publicerades först hamnade då långt ner och tog en
avsevärd tid att hitta.
Responsarbetet bedömdes betydligt svårare i den uppföljande delen av projektet. Läraren hade
flera hundra elever totalt, och framförallt så hade hon haft svårt att hinna med när det blivit
fler elever i klasserna. Eleverna ville inte heller prata så mycket, de vill jobba med praktiskt
bildarbete på bildtimmarna, menade bildläraren. Kan det ha handlat om en form av frirum ur
elevernas synvinkel? En slags frizon för egen tankevärld som Klerfelt (2012) skrivit om i sina
inkännande texter om barns behov av att utforska sina liv. Vi har tidigare i texten formulerat
oss om värdet av att förstå barns sätt att använda sig av t.ex. symboler (se s.3). Det rimmar
med vad vi noterar i en av våra anteckningar utifrån ett lärarsamtal: ”Det handlar inte om att
göra fina bilder utan att kunna kommunicera på bildspråk. Att bilderna blir fina är ett resultat
av att eleverna har förstått vad de arbetar med och vilka verktyg de har till sitt förfogande.”
(april 2014).
Lärarna hade genomgående tagit medvetna steg för att stimulera till genomförda bildanalyser
med sina klasser. Innan eller parallellt med att de använde bildbloggen hade de utmanats
genom olika stimulansövningar (se s.16). För de lite äldre elevgrupperna i den senare delen av
studien har läraren gått längre i sin ambition. De har fått träna muntligt och sedan skriva enligt
en särskild mall utdelad av läraren. För de som ändå hade svårt att få till det skriftliga
arrangerade hon en muntlig examination för att de skulle klara kraven. Här handlade det om
utveckling av begreppsförståelse – något som hon även haft en förhoppning att de skulle
implicit få med i sin återkoppling till varandra på bloggen.
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Att i omgång två som besökare på bloggen själv skaffa sig en ”användare” krävde visst
tålamod för en del elever (se ovan). Även för vuxna kunde detta skapa ett hinder; bildläraren
gav exempel på hur både hon själv och elevers föräldrar bromsats av tekniska problem:
...”som en förälder som var på hugget på en gång, hon tyckte att det var svårt att registrera in sig.
Och när jag själv knappt vet hur man gör så...”

Läraren här lovade dock sig själv att hon skulle bli säkrare på hur det gick till att både skaffa
sig användare och lägga in kommentarer. Så pass bra att hon vid kommande träff med
kolleger skulle tipsa dem om hur det gick till, liksom vid föräldramöte.
Det kräver en tillgänglig teknik, tidsutrymme och tydliggörande i hur återkoppling växer
fram. Rohlin (2013), liksom vi själva, talar om en ”design på utbildning” som är multimodalt
präglad. Det handlar i detta sammanhang både om det vi ser i klassrummet, det vi noterar i
bloggens innehåll och ”det sagda och kommunicerade” i alla dess former. I klassrummet har
vi sett både elever och lärare meddela sig via gester, ansiktsuttryck, kroppen, tavlan, genom
bilder och ljud – de använde kort sagt många olika sätt, förutom ”orden”, för att
kommunicera. En multimodal diskurs skulle vi kunna uttrycka det, med hänvisning till hur
Kress och Van Leuween formulerat sig (2001). Eller benämna det en medieteknisk mer
laborativ studiomiljö (Kimbell & Stables 2008; Rohlin, red. 2013). Klerfelt (2012) nämner
vidare att vi som pedagoger måste träna oss i att förstå barns sätt att använda sig av symboler
och metaforer, både i det talade och det visuella språket, för att kunna stödja eleverna när de
formulerar sig på webben. Här fick vi i våra närstudier av elevernas kommentarer bli varse
hur ”smajlisar” av både kända och (för oss) okända slag fick ett rikligt utrymme i deras
konversation på bildbloggen. Vi ser koppling till ungas sms-aktiviteter, facebook och andra
sociala medier – något som rapporterna om aktuellt mediebruk visat är frekvent i de åldrar vi
mött i studien (Carlsson & Facht 2014; Statens medieråd 2013). Eleverna blandar frejdigt det
symbolspråk de använder på fritiden med skolspråket.
Det är svårt att hinna lära sig att administrera bloggen. Bildläraren återkommer flera gånger
till skolledningens krav på att alla lärare ska engagera sig och delta i skolans möten som
behandlar hur man främjar jämställdhet utifrån kön, etnicitet osv. Hon vill hellre använda sin
tid för att jobba aktivt utåt mot föräldrar, samhället och visa elevernas bilder i olika
sammanhang. Det finns stora graffittimålningar uppe ute på skolans staket och det är ett sätt
att visa att eleverna är delaktiga i skolans marknadsföringsarbete och skapande på skoltid.
Vidare månar hon om att ha många inspirerande bilder uppsatta i bildsalen och i korridoren
utanför. Liknande markör utåt har vi noterat i klassbloggens salar (åk 5). De har varierat
mellan olika veckors besök, men alltid ”flaggat för något” – genom visuella uttryck av
matematik, so-kunskaper, estetiska ämnen och svenska språket. Både färg, form och
fantasirikedom, har präglat våra minnesintryck.

24

Fig.17. Elevarbeten åk 5 i SO - om gudar i nordisk mytologi.

Literacy
Arbetet med en bildblogg i klassrumsmiljö menar vi är en del av en ämnesutveckling vars
arbete inkluderar tankar om literacy, multimodalitet, riklig språkanvändning med mera och
går ifrån den mer konstpedagogiskt avgränsade traditionen. Det bidrar till att öppna upp
klassrummet, och demokratiaspekten (även diskuterad ovan) beaktas - i god paritet med
läroplanens skrivningar (Lgr 11). Men för att fullt ut få en bildbloggsfunktion att ”blomma”
som användbart literacystöd tror vi att större medvetenhet behövs hos användarna, och icke
minst skolledning. Det gäller att ta bort ”begränsningar” och här avser vi inte krångel vid
inloggningsprocedur som kan stoppa upp i processen, utan snarare skolkulturen som i sig kan
utveckla en ängslan, och påtvinga omvägar via redaktörsblickar före utläggning av data.
Utifrån elevernas och forskarnas kommentarer är det generella värdet av att det ges feedback
större än om det skrivs alltför begränsat eller t.o.m. i olämpliga ordval. Om det skulle inträffa
att någon skriver något dumt, så kan detta ses som ett lärtillfälle menar vi, något som även en
del av eleverna i vår studie påpekat.
Som nämns i artikelns början diskuteras läs/skrivkunnnighet idag ibland i termer av ”new
literacy”. Danielsson, nordiska språk, och Selander, pedagogik och didaktik, har utifrån sina
olika forskningskulturer resonerat om de nya textlandskapen med multimodala texter och
utvecklat en modell för textanalys, i den bredare literacybemärkelsen (Danielsson & Selander
2014). Vi frågade oss initialt om vi i denna studie som handlar om elevers avläsning av bilder,
liksom att förhålla sig till egen och andras skrivna text, skulle kunna diskutera det
multimodala uttrycket med liknande termer. Författarnas teorier intresserar oss och vi menar
att ja, vi har sett tendenser. Men för att komma mer på djupet av en sådan literacyanalys, bör
troligen en mer systematisk studie genomföras – kanske med stöd av just ett sådant instrument
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som Danielsson och Selander utprövat. Vid en internationell konferens våren 2014 om Design
for Learning, fördes även andra tankar fram om literacy och multimodalitet. Archer gav sina
perspektiv från Sydafrika, vilket vidgade vår egen blick; det multimodala klassrummet menar
Archer erbjuder digital teknik, men också så mycket mer och pekar på värden som ”social
justice agenda, enabling access, recognition, the blurring of boundaries between domains,
harnessing students´ representational resources, developing metalanguages for self-reflection
and creating less regulated classroom practices” (Archer, 2014). Ett muntligt kort refererat
från hennes presentation ges på filmad sekvens. http://www.designsforlearning.nu/conference/
Det finns intressanta paralleller med den modell för att begripliggöra som vi mött i många
studier kring det designteoretiska fältet under senare år. Från Björcks avhandling belyser vi
användning av bloggverktyget att försöka förstå vad som sker då teknisk pedagogisk kunskap
läggs samman med pedagogisk ämneskunskap (PCK) och teknisk pedagogisk ämneskunskap
(TPCK). Dessa komponenter finns i skolkontexten på ett för varandra förstärkande sätt. Hon
har valt att använda modellens områden för sin indelning av olika skeenden i undervisningen,
och menar att ”i en undervisningssituation griper de olika delarna in i varandra och nya
områden utkristalliseras (Björck, 2014, s.82). Konnektivism, utifrån Löfving (2011) är även
det ett begrepp som visar på de överlappningar och samrören, både mellan individer, ämnen
och kompetenser, och som kan utmana verksamheten vid bildbloggande i ett klassrum.15
Fortbildning
Lärarna i vår studie påpekade att de önskade få både praktisk träning på teknik men också
större teoretisk grepp om vad arbetet med bloggande, eller multimodal lärprocess även på
andra vis skulle kunna innefatta. Inom den första delen av studien ledde detta till riktade
bokinköp och litteraturseminarier tillsammans med oss forskare. Vi noterade ett stort glapp
från vad vi tar upp med våra studenter i innevarande lärarprogram, jämfört med lärarnas insikt
om detta forskningsfält. En av lärarna beskrev hur hon tidigare avsatt privat tid för att
förkovra sig, men nu ansåg att skolledningen behövde matcha behoven av
kompetensutveckling bättre. Vi funderar på om Skolverket måste ge skarpare riktlinjer
härvidlag. I den Skolverksrapport som levererades i år 2014, om IT-användning och ITkompetens i skolan syns en tydlig ökning, och förändring, av lärares behov av mer
fortbildning. Krånglande IT-utrustning och bristande stöd för hur IT kan användas i
undervisningen (pedagogiskt IT-stöd) begränsar ofta lärares användning av IT i
undervisningen eller i den övriga rollen som lärare (Skolverket, 2013, s.7).
Att lärares (och elevers) idéer om bloggens pedagogiska nytta är både varierande och
bärkraftiga har vi sett i vår studie. Men helt klart finns det besvärligheter av olika slag också.
Ett av dessa gäller teknik, som inte fungerat som det borde – eller att brukarna själva inte
riktigt förstått sig på den, eller dess möjligheter. Här svarade lärarna vi mötte enhälligt ett Ja
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Begreppet ”konnektivism”: ett uttryck som betyder lärande i nätverk samt knyta samman idéer, kunskap och förståelse
genom samarbete med andra (Löfving, 2011, s.47).
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på frågan om behov av kompetensutveckling. Det kunde röra såväl mjukvara som hårdvara.
De som i flera fall var tryggast med teknikanvändningen var de facto eleverna själva. Mot
bakgrund av de siffror vi sett om läget om Mediesverige av idag, så kan noteras att det
handlar om en extremt snabb utveckling av tillgång till medier i unga barns liv (Carlsson &
Facht, 2014; Carlsson red. 2012). Den yngre generationen får en säkerhet i hantering, långt
före många av den äldre generationens lärare. Skolverksstudien var byggd på intervjuer med
lärare, elever, skolledare – och där liksom i vår nuvarande studie liksom även i tidigare egen
forskning (Danielsson, 2002), kan vi notera att eleverna fungerar som ”lärarnas lärare” i
teknikträning och mediepedagogiska pass.
Etiska betänkligheter
Numera förs en stark debatt om försiktighet med att lägga ut ansiktsbilder på nätet, oavsett det
handlar om ”slutna” rum. Elever med skyddad identitet förekommer i vissa klassrum, men
ibland kan det vara högst privata skäl som gör att försiktighet bör råda. Bylund (2013) har
formulerat tankar som är viktiga att ta beakta, för att” tänka efter före”. Bland annat har han
problematiserat frågor av både pedagogiska men också allmängiltigt slag i en skrift om
personlig integritet på nätet. Att orientera sig kring både vad gäller upphovsrättliga fällor, men
också vad gäller varsamhet som rimmar respektfullt med PUL vill vi rekommendera (aa.
s.156-157). Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer avseende är också användbara. I
resultatavsnittet har vi redovisat några sätt som eleverna resonerat om och agerat kring sitt
utläggande av fotografier. Somliga skolor har gett särskilt generellt tillstånd om att det är i sin
ordning (som i detta fall där studien och utvecklingsarbetet med bildbloggen ägde rum). Men
vi tror att det är viktigt att läraren trots detta gör sin personliga avstämning med elever och
föräldrar. Vi diskuterar vidare att här finns ju möjligheter för att använda ”hemliga namn”,
symboler eller så kallade konstnärssignaturer – vid bruket av sin användare.
En annan sak som kom fram vid intervjuerna med eleverna var lite omtumlande för oss
forskare, gällde det faktum att särskilt de lite äldre eleverna markerade att de främst tyckte att
bildbloggen skulle innefatta kommentarer från andra elever, och lärare. Våra fördomar kom
en del på skam, eftersom vi båda då och då ansträngt oss lite extra för att lägga in vad vi
trodde ”uppmuntrande kommentarer”. Vi hade även meddelat högskolekolleger att
kommentera. Nej, främmandes synpunkter var inget för dessa elever, snarare stördes deras
arbetslugn kanske? Inför en eventuell ny omgång inser vi att tydligare information, och tätare
dialog, bör upprätthållas från forskarnas sida med eleverna. Detta handlar om respekt.
Strategier och visioner
Vid analysen reflekterade vi över uppbyggnaden av kommentarer, hur de eventuellt följt olika
mönster, och om tekniken utvecklats för att medverka till att elever skulle kunna koppla till
olika tankespår och hitta ”trådar” mellan konversationer. Vi ville också söka barnens
uppfattning om vilka strategier för utvecklande av återkoppling de själva haft, och vilka
strategier de uppfattat som fruktbara i de didaktiska insatser lärarens design av upplägget
kunnat bidra till. En till dimension som vi ville fokusera var de rent tekniska aspekterna, som
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vi trodde att barn skulle kunna ha andra synpunkter på än lärarna – med den vana vid digital
teknik som många av den yngre generationen har. Bildläraren kan vidare tänkas ha specifika
idéer om strukturen av bloggens konstruktion, i förhållande till vad klasslärarna tidigare
påpekat. Värdet av detta gällde inte bara denna artikeltext, utan vi har sett det meningsfulla i
att sprida dessa synpunkter till andra aktörer i projektet. För skolans del gäller pedagogiska
poänger, likaså kan det bidra till konstruktiva detaljtips även till konstruktören, dvs.
mediemarknadens representant (reklambyrån i detta fall). Vi jämför en del av Lundhs (2011)
resonemang mot de erfarenheter som vi själva gjort vid närstudier av elevers tankeutbyten på
bloggen; dvs. en digital form av konversationer. Interaktioner tar sig andra former genom
utbyten sinsemellan i klassen liksom med individer utanför det fysiska rummet – och i detta
sammanhang används såväl skrivna ord, artefakter och annat symbolspråk. Det handlar i vår
egen studie om att se vilka strategier barn använder för att genom klassbloggen som plattform
utveckla både sig själva och sina bilder. Vidare handlar det om att undersöka hur läraren
fångar upp elevernas tankar, och använder bildbloggen för att utveckla sitt eget pedagogiska
uppdrag. Lundhs studier visar som vi tidigare belyst dock att bilder främst fått dekorativa
funktioner, medan skriven text framhållits som det viktigaste redskapet att använda för
kommunikativa syften. En av hennes slutsatser handlar om vikten av att elever lär sig att söka
bilder, och lär sig från bilder, och att de borde få avsevärt mer stöd i detta lärande under de
första skolåren. I avhandlingen ifrågasätts t.o.m. idén om att människors informationsaktiviteter främst består av individuellt informationsprocessande. Informationsaktiviteters
multimodala och materiella aspekter betonas. Denna teoretiska grund menar Lundh (2011)
innebär ett metodologiskt skifte; studierna visar på hur konversationer, interaktioner och
artefakter kan analyseras som delar av informations-aktiviteter. Det stärker oss i vår vision om
datorns potential som kreativt bildbloggverktyg för elever i såväl lägre som äldre klasser.
Det generella värdet diskuteras av Sjöberg (2012) som vid sitt analysarbete av ungas
bloggande kopplat till Schön (1991) som hävdat att lärandet sker genom praktik och
reflektioner. Sjöberg noterade hur barn på egen hand tagit initiativ till att lära sig något om till
exempelvis bildredigering, antingen helt själv eller med hjälp från syskon och kompisar. Hon
bedömde att flickor var mer aktiva i sitt kommenterande, med mer utvecklade kommentarer
och symbolspråk. Det visar även vår egen studie tendenser till. Sjöberg (2012) uttryckte
vidare att ungas tankar som levererats via personliga bloggar tyckts kunna utgöra en plattform
för att uttrycka sitt ”jag” genom färgval, grafik, texter och bilder, men även bli ett sätt att
bibehålla sociala relationer och skapa nya kontakter i ett nätverksbygge.
I många texter möter vi begreppet kulturell kompetens. Lärarna i vår studie har använt det
också, men mer implicit. I lärarutbildningen och i det projekt som vår studie ingått ges det i
Action in Teacher Education, 33 (2011). Utvecklad förståelse av detta begrepp vill författare
inom pedagogiska framåtblickar göra där, baserat på fyra principer; learning to know,
learning to do, learning to live together, and learning to be. Författarna presenterar en vision
av att bli kulturellt kompetent i en globalt förankrad utbildningsvärld – så handlar det initialt
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om att stärka självkänslan hos pedagoger likväl som hos elever. Återkoppling av vad som
uppfattats som goda pedagogiska insatser bidrar till att stärka identiteten. Men viktigt är också
utbyte sinsemellan som kan bidra till ”critical consciousness” menar författaren i förordet till
ovan nämnda tidskrift. I det specialnumret blickar författarna och forskarna framåt, mot en
skola som kan matcha den mångkulturellt präglade miljö som utvecklas i dagens Sverige. I
den utbildningen prövas teknologi för direktkommunikation mellan olika världar, globalt
utbyte kan ske – om läraren vill. Inför framtidens skola skulle vi utifrån vår egen studie vilja
reflektera i ”tillväxt-termer”: det vi sett ske ena året på ett sätt som en klassblogg, med sina
individ-stärkande potentialer och kvaliteter (mest markerat utifrån elevernas utvärdering),
kunde från sin något isolerade tillvaro ett kommande år få formen av en bildblogg, med ett
bredare spektra av användning. Nya pedagogiska användningssätt prövades, och redan efter
några månader ser läraren även möjligheter till en betydligt vidare spridning som
utställningsyta. Utifrån reflektionen om kulturell kompetens far våra tankar till att mer
medvetet aktivera en bloggkontakt med skola/skolor i några fler länder. Tekniken öppnar för
ett multikulturellt utbyte – där elevers bildskapande i olika kontexter skulle kunna skapa
nyfikenhet och bilda nya erfarenhetsramar, till gagn för bildskapandet i sig, men också för att
möta perspektiv av annat slag än vad ”bara” elever och lärare eller andra personer i den egna
omgivningen ger. De internationaliseringspåbud för erfarenhetsutbyte som vi på högskolan
har finns även i skolans sfär, men med andra föreskrivna idéer. En form av global bildblogg,
där några kontaktskolor i Europa eller utomeuropeiska inviterades till utbyte ser vi som en
spännande tanke. Eleverna tycks öppna för platsen som sådant – men måste inviteras mer för
att ”vilja pröva” kanske andra former för att ge mer kritiskt reflekterad analys av sina
kamraters bilder. Kanske ger man en elev i annan skolmiljö – eller annan del av världen en
annan typ av övertänkt kommentar, än om det handlar om elever som sitter i samma fysiska
rum också? Kanske är det vilda spekulationer bara?
Vi konstaterar dock att det stämmer synnerligen väl med Welverts tankar om ”medierummet,
som är globalt och fungerar som ett kommunikativt sammanlänkande mellan olika sociala
miljöer och tidssammanhang” (Welvert, 2013, s.189). Och tänker vidare att spännande vore
det onekligen att som medföljande didaktisk forskare se vad som skulle ske i en verksamhet
där bruket av bildbloggen fick inrymma även en dimension av det slaget. Elevers antydan om
att utnyttja audio-teknik och läsa in sina kommentarer till kamrater kan även det öppna för
lösningar där språkbarriärer kan kringgås, i alla fall till en viss del. Det är inte stavningsrädsla
som ska haka, utan en lust att förmedla kreativa tankar och idéer till andra elever ska vara i
fokus. Det vi sett i detta projekt, tror vi bara är en början...
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