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TEMA 6: MARKNADSFÖRING 

Användning av blogg i Miniföretagarna-
programmet 
 

Att blogga kan vara ett givande och roligt lärverktyg i Miniföretagar-programmet. Bloggen är 

också ett medel och en plattform för att göra barnens arbete synligt.  

 

I framtiden utvärderas lärande i termer av processen, inte enbart med avseende på slu-

tresultatet. Man gestaltar och fördjupar kunskapen genom olika typer av läruppgifter. Blog-

gen är ett utmärkt sätt att göra lärprocessen synlig och den kan med fördel användas i 

många läroämnen. Bloggande är gratis och det är lätt att öva digitala publikationer genom 

bloggar.  

 

Du kan blogga själv och skriva i bloggen om gruppens framsteg eller om t.ex. gruppernas lo-

gon, slogans, hisstal eller reklam. Du kan också dela t.ex.  

- kursplanen  

- uppgifter 

- ll tidningar eller arti-
klar online och därmed använda dem som en del av uppgiften.  

 

Man kan också be miniföretagarna själva skriva blogginlägg om deras tankar och erfaren-

heter under programmets gång. Exempelvis kan eleverna göra följande: 

 

- sammanfattningar av lektionerna. Bloggen blir då som en öppen dagbok. Eleverna 
bearbetar vad de lärt sig och lyfter fram viktiga begrepp. 

- rapporter om hur projektet framskrider 

- korta, mer personliga texter (som läraren kan publicera med lov av eleven) 

- intervjuer (med en näringslivsrepresentant, företagare, miniföretagarna själva) som 
redovisas i bloggen  

 

Foton och korta videos 

- Uppgifter kan utföras även med bild och ljud.  

- Man kan ladda ner foton som inte kräver licens t.ex. via 

o http://kuviakaikille.valokuvataiteenmuseo.fi/ 

o Flickr 

 

 

Äldre elever eller skrivintresserade elever kan ha egna bloggar som kan t.ex. användas 

som lärdagbok. I lärdagboken reflekterar eleven fritt, men inom de ramar som läraren har 
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ställt (t.ex. ett visst antal ord, användning av källhänvisningar, användning av bilder och 

bildtexter). 

 

Bloggen som ett utvärderingsverktyg  

Läraren kan använda bloggar som ett verktyg för den formativa utvärderingen genom att hen 

följer och handleder elever under hela processen. Man kan också prova på att låta eleverna 

parvis bedöma varandra.  

 

Bloggen kan fungera som en grund för en portfolio. I portfolion samlar man material som 

visar på det egna lärandet. Det viktiga är att gestalta, analysera och sammanfatta informa-

tion.  

 

Att börja blogga är gratis och kräver ingen avancerad teknisk kunskap. De populäraste 

bloggplattformarna är Edublog, Blogger och WordPress. 
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