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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till läraren och de elever som ställt upp i denna fallstudie. Med 

er hjälp har vi kunnat titta närmare på en undervisningsmodell som vi tror kommer gynna 

oss mycket i vårt framtida yrkesliv. Vi vill även rikta ett stort tack till Johan Christensson 

som handlett oss genom detta arbete och varit ett stort stöd genom hela skrivprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att undersöka hur modellen Skriva sig till lärande (STL) kan vara 

en del i arbetet i yngre skolelevers skrivprocesser och hur arbetet upplevs av en lärare och 

hens elever. Studien är en fallstudie i en årskurs 3. Materialinsamling har skett genom 

triangulering då kvalitativa intervjuer, kvalitativa observationer och insamling av elevers 

återkoppling har bidragit till studiens data. Den analysmetod som använts är tematisk 

analys. Resultatet visar att elevers och lärarens uppfattning om arbetet med modellen 

skiljer sig till viss del. Deras upplevelser är dock generellt positiva. Resultatet visar även 

att läraren och eleverna inte följer modellens exakta steg, utan fokuserar på 

kärnkomponenterna: digital teknik, digital plattform, samarbete och kamratbedömning. 

Något som begränsar skrivprocessen är den digitala plattformen, tillgång till digital teknik 

samt elevernas bristande bearbetning av sina texter. Vidare diskuteras och synliggörs 

utvecklingsmöjligheter för arbetet med STL i klassen.   

 

  

Nyckelord:  

STL, Skriva sig till lärande, digital teknik, digital plattform, kamratbedömning, 

återkoppling  
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1. Inledning 

Idag beskrivs ofta skolan som att den befinner sig i kris och under 2014 var svensk skola en 

stor valfråga. Ersgård (2016, s. 8) beskriver hur krisen grundar sig i att elevernas resultat 

sjunker, lärarna flyr yrket och likvärdigheten mellan skolor försämras. Det finns ett stort antal 

utmaningar och hur de ska tacklas är inte helt givet. Forskning är vad som kan ge oss svar på 

hur en hållbar utveckling av skolan bör se ut. Ersgård menar att det är av vikt att använda sig 

av det som forskning och utredningar säger är en fungerande väg framåt. Enkla populistiska 

lösningar och förslag som endast bygger på ett ekonomiskt eller ideologiskt tänkande är inte 

rätt väg för svensk skola (Ersgård, 2016, s. 8).  

 

Skriva sig till lärande (STL) är en ny och aktuell forskningsbaserad undervisningsmodell och 

det är den som detta arbete inspirerats av och handlar om. Sveriges kommuner och landsting 

(2017) beskriver hur modellen syftar till att kombinera pedagogik och digital teknik för att 

förhöja lärande och språkutveckling. Arbetssättet bygger på att digital teknik och digitala 

plattformar möjliggör kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare. 

Eleverna ger formativ återkoppling på varandras texter vilka publiceras på gemensamma 

digitala plattformar. Syftet är att alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, ska 

kunna delta i skrivprocesserna och samarbeta med sina klasskamrater i och med att tekniken 

kan fungera kompensatoriskt (för utförligare beskrivning av modellen, se avsnitt 3.3). Hur 

modellen används samt effekter och upplevelser av den finns det dock väldigt begränsad 

forskning kring. Studier i detta ämne har därför stor chans att ge ny och givande kunskap i 

ämnet.  

 

Det sociokulturella perspektivet har sedan 1980- och 1990-talen varit framträdande i samtal 

om skola och undervisning (Säljö, 2014, s. 306–308). Det betonar hur kunskap och lärande 

växer ur samspel mellan människor. Kunskap ses inte som något som kan föras över mellan 

människor utan det handlar om ett gemensamt skapande. I skolsammanhang innebär detta att 

samspel mellan elever samt mellan elever och lärare är av stor vikt. Enligt perspektivet är 

skolans funktion att möjliggöra dessa samspel och se till att alla människor kan och får vara 

delaktiga i de kollektiva kunskaperna i samhället. Lundahl (2014, s. 551) beskriver i enighet 

med det sociokulturella perspektivet hur lärande och kunskapsbildning är processer som sker i 

samspel med andra människor. Lärande sker när vi integreras och vi lär då av varandra genom 

att få nya perspektiv samt genom att få argumentera och reflektera kring vad vi anser oss veta. 

Han menar att vi ser oss själva genom andra och därför lär oss av att både få och ge kritik. 

Hur vi reagerar på andra människors perspektiv och kunskap är därför av stor vikt.  

 

Harrison och Howard (2013, s. 13) beskriver formativ bedömning som ett sätt att i samarbete 

och dialog med eleverna ge återkoppling som leder eleverna framåt i sitt lärande och 

kunskapsbildning. De anser att det handlar om bedömning för lärande. Wiliam och Leahy 

(2015, s. 17) menar dock att det inte finns någon allmänt enig betydelse av begreppet formativ 

bedömning trots att det existerat i nästan 50 år. De framhåller att det i realiteten inte har någon 

betydelse hur det definieras utan att det viktiga är förståelsen för att det används på olika sätt i 

olika sammanhang. Fokus bör istället ligga på om bedömningen som används faktiskt hjälper 
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eleverna framåt i sitt lärande och kunskapsbildning. Att göra elever mer delaktiga i den 

formativa bedömningen genom att de får bedöma kamraters texter eller andra former av 

prestationer har under senare år väckt intresse hos allt fler (Wiliam & Leahy, 2015, s. 177). I 

och med detta har begreppet kamratbedömning vuxit fram vilket är en central del i STL och 

därmed också i detta arbete. Uppfattningen att elever kan lära av varandra kom dock inte 

under de senaste decennierna eller i och med det sociokulturella perspektivet, utan tanken har 

funnits bland oss människor i hundratals, kanske tusentals, år. Att lära av äldre kamrater har 

exempelvis varit en viktig del i skolans värld under en lång tid. 

 

Dagens digitala samhälle innebär att elever i skolan skriver mer idag än tidigare vilket ställer 

högre krav på skriftlig kommunikativ kompetens, det vill säga att elever klarar av att hantera 

strategier för skrivande och olika typer av genrer (Kibsgaard Sjøhelle, 2009, s. 90). Digitala 

medier medför att elever måste kunna hantera direktkontakt med andra människor. 

Kommunikativ kompetens innebär därför även att kunna samspela med andra människor i 

olika medier och kunna se ur andra människors perspektiv. Erstad (2005, s. 147) definierar 

begreppet som "att kunna ta ställning till utsagor och information och dessutom själv 

producera innehåll". Blåsjö (2006, s. 16) beskriver i enlighet med detta hur det idag handlar 

mer om skriftbruk än om skrivande. Skriftbruk syftar till hur människor, organisationer och 

samhällen använder text, vad texten förmedlar och vilka redskap som behövs för att skapa en 

text. Med andra ord räcker det inte att bara kunna producera en text idag.  

 

Undervisningen i ämnet svenska ska enligt läroplanen stimulera elevernas intresse för att 

skriva (Skolverket, 2017, s. 252). Undervisningen ska bland annat ge eleverna möjlighet att:  

 

• utveckla ”förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra” 

• ”kommunicera i digitala miljöer i interaktiva och föränderliga texter” 

 

I enlighet med dessa punkter beskrivs det även i det centrala innehållet för ämnet 

svenska (Skolverket, 2017, s. 253) att det under årskurs 1 till och med årskurs 3 ska bedrivas 

undervisning som behandlar: 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, 

såväl med som utan digitala verktyg. 

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och 

gemensamma texter och göra förtydliganden. 

• Handstil och att skriva med digitala verktyg. 
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Undervisningsmodellen STL är utvecklad för att bland annat tillgodose ovanstående punkter 

från läroplanen. I ett utvecklingssamhälle krävs det att undervisningen är uppbyggd så att 

eleverna får möjlighet att lära sig hantera ett stort informationsflöde, att utveckla förståelsen 

för olika genrer, både gamla och nya, samt utveckla förmågan att samarbeta med andra 

människor (Agelii Genlott, 2016). De behöver både utveckla sin läs- och skrivförmåga 

samt bli aktiva läsare och skribenter. Att undersöka modeller som syftar till att bidra till just 

detta är därför av stor vikt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete syftar till att bidra med mer kunskap om undervisningsmodellen STL. Studien 

syftar även till att visa hur STL kan vara en del av arbetet i den svenska skolans lägre 

årskurser samt hur modellen kan upplevas av lärare och elever. Syftet är inte att belysa rätt 

eller fel. Arbetet bör istället läsas för att ge en bild av STL och hur metoden används i 

undervisning. Den riktar sig därför till lärarstudenter, lärare eller andra verksamma inom 

skolan. Studien är en kvalitativ fallstudie i årskurs 3. Genom observationer undersöks 

undervisningssituationer och för att komplettera detta genomförs intervjuer med elever och 

deras lärare. Följande frågeställningar har formulerats: 

  

➢ Hur kan STL vara en del i arbetet i yngre skolelevers skrivprocesser?  

➢ Hur upplever elever arbetet med STL?  

➢ Hur upplever en lärare arbetet med STL?  

 

1.2 Arbetets disposition 

Detta arbete började med inledning samt syfte och frågeställningar – ett avsnitt där läsaren får 

en inblick i vad studien handlar om. Sedan följer ytterligare fem avsnitt. I avsnitt 2 och 3 

beskrivs den teori och tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. Den senare av 

dessa innehåller forskning beträffande modellen STL samt övrig forskning som är relevant för 

modellen. I det fjärde avsnittet återges studiens metod. Där beskrivs datainsamlingsmetod och 

analysmetod samt andra överväganden gällande metod. Efter detta följer avsnitt 5 som 

innehåller analys och resultat där vi redogör för vad som framkommit under studien. Avsnittet 

innehåller även en sammanfattning av resultatet. Det sjätte avsnittet består av en diskussion 

där resultatet diskuteras och problematiseras utifrån forskning. Arbetet avslutas med avsnitt 7: 

slutsats och vidare forskning.   
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2. Teori 

Enligt Skolverket och den aktuella läroplanen ska utbildning och skola vara tillgänglig och 

likvärdig för alla (Skolverket, 2017, s. 8). Ett sätt att arbeta för en likvärdig skola är att bygga 

på samspel med andra. Det kan göras genom att eleverna får arbeta och utvecklas 

tillsammans, vilket länge visat sig vara framgångsrikt. STL handlar om lärande genom 

samarbete. Det sociokulturella perspektivet är därför denna studies övergripande teoretiska 

perspektiv då det bygger på just socialt lärande (Säljö, 2014, s. 297–299). Som nämnts i 

inledningen handlar perspektivet om att kunskap och lärande växer ur samspel mellan 

människor (Säljö, 2014, s. 306–308). Vi är med andra ord inte isolerade i kunskapsskapandet 

utan påverkas hela tiden av världen runtomkring. Nedan följer, för denna studie, två viktiga 

delar ur denna teori.  

2.1 Medierande redskap 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett av de centrala begreppen (Säljö, 2014, 

s. 297–299). Det handlar om att människor använder sig av olika former av medierande 

redskap för att tolka och agera i världen runt omkring sig. Redskapen består av två grupper: 

språkliga och materiella. Språkliga redskap kan även benämnas som psykologiska eller 

mentala redskap. Det är redskap som vi använder för att tänka och kommunicera, exempelvis 

bokstäver, siffror eller andra former av symboler. Materiella redskap är sådant som går att ta 

på, exempelvis en cykel, en penna eller en bok. Medierande redskap används vid utveckling 

av kunskap och är kulturellt betingade på det sätt att redskapen är kopplade till den kulturella 

gemenskap som individen tillhör. En individ från Kina använder exempelvis inte samma 

alfabet som en individ från Norge medan en skoter förmodligen inte innebär samma sak för 

individer i norra respektive södra Sverige. I arbetet med STL används medierande redskap 

som innefattar både det skriftliga och det talande språket samt den teknik som används. 

Eleverna får med andra ord lära sig att behärska både de språkiga och materiella redskapen 

som de behöver i skrivprocessen. 

2.2 Proximala utvecklingszonen 

Lärande och utveckling ses som hela tiden pågående processer inom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014, s. 305). Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp som 

hör samman med de tankarna. Det handlar om att när en människa behärskar något kan denne 

bygga vidare på den kunskapen och därigenom utvecklas ytterligare. Utvecklingszonen är 

inom det område där vi har möjlighet att ta till oss kunskap och där vi är mer tillgängliga för 

instruktioner eller förklaringar. Utvecklingen kan ske på egen hand, men när människor är i 

samspel med varandra ökar chansen för utveckling på det kunskapsmässiga planet. 

Exempelvis kan en lärare eller en mer kompetent klasskamrat vägleda och visa hur 

ett medierande redskap används. Inom STL är detta vad som kan hända när återkoppling i 

form av formativ bedömning används av både elever och lärare i skrivprocessen.  
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3. Tidigare forskning 

Skriva sig till lärande (STL) är som tidigare nämnts en ny modell och forskning som 

undersöker undervisning där modellen är en del är därför begränsad. Det finns två avslutade 

studier och en pågående studie av effekterna av att arbeta med modellen. Nedan redovisas de 

två avslutade studierna. Detta avsnitt inleds dock med forskning gällande de två mest 

framträdande delarna av STL: digitala redskap och socialt lärande. Vidare redovisas även 

forskning kring hur skrivande kan leda till lärande och forskning kring kamratbedömning och 

återkoppling, vilket är centralt inom STL.  

3.1 Digitala redskap i skolan 

I en digital värld förändras sättet att läsa och skriva (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 26). 

Det finns en skillnad i att lära sig skriva med hjälp av tangentbord och skärm jämfört med att 

skriva med penna och papper. Medierande redskap är centrala i nästan allt vi kan och gör och 

lärande handlar därför till stor del om förmågan att tillägna sig dessa redskap. Digitala 

redskap har varit aktuella i skolan under många år, men trots att den digitala tekniken funnits i 

skolan under en längre tid har skolan länge varit och är fortfarande traditionell med papper 

och penna (Agelii Genlott, 2016). Den digitala tekniken möjliggör samarbete och gemensamt 

lärande men läraren behöver dock nya strategier i både samspelet med eleverna och innehållet 

för att detta ska bli verklighet. Det handlar om att vara medveten om de didaktiska frågorna 

vad och hur, eftersom digital teknik inte automatiskt innebär att pedagogiken utvecklas och 

behöver inte betyda att uppgifterna förändras (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 22–23, 26). 

Frågan är därför hur läraren kan arbeta för att väva in digitala redskap i skolmiljön på ett 

gynnsamt sätt? Steinberg (2013, s. 15) beskriver hur redskapen kan användas i 

undervisningen och hur lärare ska ta tillvara på det. Detta gör han bland annat genom att 

belysa EUMO-modellen som består av fyra olika steg och nivåer (Steinberg, 2013, s. 17–20), 

vilka benämns på följande sätt: 

 

1. Ersätta  

2. Utveckla  

3. Modifiera  

4. Omdefiniera  

 

Det första steget är att ersätta redskap som exempelvis penna och papper med olika digitala 

redskap (Steinberg 2013, s. 17–20). Det är då samma uppgifter som skrivs och arbetas med, 

bara med ett annat redskap. Det andra steget är att utveckla de befintliga funktionerna i 

klassrummet. Det kan till exempel innebära att en genomgång på whiteboardtavlan förstärks 

med interaktiva smartboards eller att kommunikationen mellan lärare och elev sker via 

molntjänster och där även elever kan hitta uppgifter som läraren har förberett. Det tredje 

steget är att modifiera den faktiska uppgiften med hjälp av digitala redskap genom att till 

exempel integrera bilder, filmer eller ljudfiler. Sista steget, som även är det viktigaste, är att 
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omdefiniera lärandet med hjälp av digital teknik. Det innebär att skapa en uppgift som är 

omöjlig att lösa utan den digitala tekniken. Det benämns som skarpa projekt vilket innebär att 

uppgiften inte bara avser att eleverna ska visa vad de kan utan även att de ska använda sina 

kunskaper till att produktivt påverka sin omvärld.   

3.2 Undervisning med socialt lärande 

Lantz-Andersson och Säljö (2014, s. 13, 26) beskriver hur lärarens roll har förändrats i och 

med samhällets digitalisering. Tidigare handlade den om att presentera information som 

eleverna ska ta till sig. Nu bygger den i större grad på handledning – att guida och stödja – 

samt att skapa intellektuella och sociala undervisningssituationer där eleverna får möjlighet att 

utveckla analytiska och kritiska förmågor. Enligt Nestlog Bergh och Tinglev (2017, s. 4) kan 

den typen av undervisningssituationer möjliggöra att elever klarar av att använda och skapa 

situationsbundna, väl fungerande texter genom att de får medverka i sociala sammanhang där 

språket är i fokus. Eleverna kan då arbeta praktiskt och samtidigt teoretiskt reflektera över 

språkliga strukturer och vad olika texter kommunicerar. Skriftspråklig förmåga bör därför inte 

kopplas till individuella läs- och skrivförmågor, utan till verkliga situationer där texter 

används och skapas. Undervisning som bygger på att elever och lärare tillsammans utvecklar 

kunskap och förståelse genom att läsa, skriva och samtala om texter innebär goda 

förutsättningar för att alla elever blir delaktiga. Det möjliggör också att texter tillgängliggörs 

för alla elever och att elevers textmedvetenhet gynnas. I en sådan undervisning är samtalet 

både centralt och av stor vikt enligt Nestlog Bergh och Tinglev (2017, s. 4). Varje individ 

utvecklar dessutom det gemensamma lärandet i och med att alla tillför unika erfarenheter till 

processen. Hur undervisningen ser ut är med andra ord avgörande för elevernas möjligheter 

att med framgång skriva och förstå texter i olika genrer. 

3.3 Skriva sig till lärande 

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som genom användning av digital teknik i 

kombination med effektiva pedagogiska metoder i undervisningen syftar till att förhöja 

lärande och språkutveckling (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Digital teknik och 

digitala plattformar är redskap för att skapa interaktion och samarbete mellan elever och 

lärare. De pedagogiska metoder som modellen bygger på är aktivt lärande, publicering, 

formativ bedömning samt kamratbedömning vilka gynnar skrivprocesser då förförståelse och 

inspiration, förståelse för textgenrer och skrivstrategier möjliggörs (Agélii Genlott & 

Grönlund, 2013, s. 101–102). Nedan presenteras en lista bestående av sex steg, vilken 

beskriver hur arbetet med STL kan genomföras, samt en figur som visar på hur arbetsgången 

kan ses som en cirkel (se figur 1).   

 

1. Läroplanen: Inledningsvis kartläggs de förmågor, kärninnehåll och 

kunskapskrav som de planerade lektionerna syftar till att innehålla och leda till. 

Det är viktigt att de grundar sig i läroplanen och att läraren gör dem förståeliga 

för eleverna. 
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2. Inspiration och förförståelse: Lärarens roll blir här att möjliggöra för att en 

förförståelse skapas hos eleverna samt att inspirera dem inför skrivandet. 

3. Texttyp och skrivstrategier: Innan eleverna börja skriva sina texter är det av vikt 

att läraren möjliggör för reflektioner och förståelse om den specifika texttyp som 

är aktuell för lektionen eller arbetsområdet. Det kan handla om genrespecifika 

ord, mottagare etcetera.  

4. Skrivande: När föregående tre steg har uppfyllts är det dags för eleverna att börja 

skriva deras egna genrespecifika texter. Formativ bedömning används löpande i 

detta steg, både genom stöd av lärare och genom kamratbedömning. 

5. Publicering och återkoppling: Detta steg ska tydliggöra för eleverna att deras 

texter har mottagare. Eleverna ska publicera texter på något sätt, exempelvis via 

en digital plattform. Det är även nödvändigt att eleverna får en slutgiltig 

återkoppling från en eller flera mottagare. Det bör även ske inom en skälig tid 

från publiceringsdatum.  

6. Bedömning: Sista steget i modellen är att en formativ bedömning ska ske av 

läraren och eventuellt även av eleverna. 

 

 

 
Figur 1. STL-cirkeln (Sveriges kommuner och landsting, u.å.) 
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Som tidigare nämnts finns det endast två färdiga studier som undersöker STL. Annika Agélii 

Genlott och Åke Grönlund är forskarna som står bakom båda dessa. Deras forskning visar att 

när STL används i undervisning i lägre årskurser förbättras elevernas resultat när det gäller 

literacy (för vidare förklaring se Fast, 2008) och matematik (Agélii Genlott & Grönlund, 

2013, s. 103; 2016, s. 78). Den första studien som gjordes beträffande effekterna av STL var 

relativt begränsad då endast fyra klasser medverkade i studien och två av dessa användes som 

kontrollgrupp på det sätt att de inte arbetade enligt modellen (Agélii Genlott & Grönlund, 

2013, s. 100, 103). Syftet är att bidra med kunskap om metoden och fokus är effekter på läs- 

och skrivförmåga. Resultatet, som togs fram genom att eleverna fick utföra standardiserade 

test, pekar på att modellen är givande. De två klasser som arbetade med STL hade fler goda 

läsare och skrev mycket längre, tydligare, mer strukturerade texter där språket var mer 

utvecklat jämfört med kontrollgrupperna. Dessa elever kände även en högre grad av 

tillfredställelse samt ett större självförtroende gällande den egna läs- och skrivförmågan. 

 

Den andra och senaste studien syftar till att bygga vidare på den första och är dessutom mer 

omfattande med ett större deltagarantal (Agélii Genlott & Grönlund, 2016, s. 70, 74). 

Medverkar gör 502 elever och utav dessa arbetade 247 elever efter STL medan två 

kontrollgrupper med 128 respektive 127 elever arbetade med digitala redskap respektive mer 

traditionell undervisning. Studien fokuserar på literacy och matematik och resultatet togs även 

här fram genom standardiserade test. Resultatet stärker den första studien genom att den 

grupp som arbetade efter STL presterade betydligt bättre på de test som gäller både literacy 

och matematik jämfört med de andra två grupperna. Dessutom var det fler elever av de som 

arbetade med STL som klarade ett större antal test. De elever som presterade lägst inom den 

gruppen klarade 9 av 15 test. De som presterade lägst inom de andra två grupperna var 

betydligt lägre, nämligen 7 av 15 bland de som arbetade med en mer traditionell undervisning 

respektive 5 av 15 bland de som arbetade med digitala redskap. Med andra ord är det tydligt 

att STL gynnar de som vanligtvis presterar på en lägre nivå. Framför allt visar sig STL 

gynnande i förhållande till undervisning med enbart användande av digitala redskap, vilket 

betyder att dessa inte har samma verkan när gemensamma plattformar för formativ 

återkoppling inte används – det vill säga när det sociala i form av interaktion och samarbete 

inte tas tillvara på (Agélii Genlott & Grönlund, 2016, s. 77). 

3.4 Skrivande i lärprocesser 

Tanken att skrivande är ett sätt att lära är inte ny. Dysthe m.fl. (2002, s. 14–16) beskriver hur 

skrivande kan vara ett medel i lärandeprocesser, där fokus dock ligger på äldre individer och 

mer avancerat skrivande. De menar att det går att likställa skrivande med att delta i ett samtal 

och att skriva både är individuellt och socialt men att det framför allt är den individuella delen 

som vi lägger märke till. Det innebär att själva handlingen är något som vi måste göra själva. 

Det vi skriver bygger dock ofta på något som någon annan skrivit och texten som vi 

producerar kan sedan läsas av ytterligare någon. Med denna beskrivning menar de att 

skribenter därför befinner sig i ett kontinuerligt samtal som sträcker sig både framåt och bakåt 

i tiden. Det som Dysthe m.fl. (2002, s. 14–16) beskriver, benämns av Holmberg och Ohlsson 

(1999, s. 45) som intertextualitet vilket innebär att texter alltid relaterar till andra texter. Det 
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betyder att det kan finnas likheter mellan texter inom en viss genre, mellan texter inom en viss 

tidsperiod samt mellan texter av en viss författare. Det finns många gemensamma strukturer 

men det är genom läsaren eller tolkaren som dessa synliggörs. 

 

Vi lär oss att skriva genom att både läsa och skriva texter (Dysthe m.fl. 2002, s. 14–16). Vissa 

texttypiska drag anpassar vi oss ibland till automatiskt genom att ha läst en viss genre, medan 

andra kräver analys och reflektion för att vi ska bli medvetna om dem. Genom att en lärare 

visar goda exempel eller att elever samarbetar för att hitta dem, skapar eleverna en större 

textmedvetenhet. Vi lär oss även att skriva genom att samarbeta och genom att få återkoppling 

från andra individer. Att kritiskt granska varandras texter är ett sätt för elever att utvecklas 

som skribenter. Det kan vara viktigt att det finns ett förtroende mellan de personer som ska 

återkoppla på varandras texter då det kan kännas väldigt utlämnande till en början. 

Återkoppling från fler läsare leder dock till mer erfarenhet och det bör vara målet 

enligt Dysthe m.fl. (2002 s. 14–16).  

3.5 Kamratbedömning 

I enighet med det sociokulturella perspektivet beskriver Lundahl (2014, s. 551) att metoden 

kamratbedömning kan användas för att möjliggöra processer där elever kan lära av varandra. 

Genom kamratbedömning blir möjligheterna att använda återkoppling i lärandeprocesserna 

större. Metoden handlar om att elever utgår från förbestämda mål eller kriterier och ger 

återkoppling i form av kommentarer och synpunkter på klasskamraters texter eller andra 

former av prestationer. Kommentarerna, det vill säga återkopplingen, bör formuleras så att 

både positiv och negativ kritik motiveras samt att det finns förslag på hur ändringar skulle 

kunna genomföras för ett förbättrat resultat. Eleverna ska med andra ord hålla en god ton 

gentemot varandra. Harrison m.fl. (2015, s. 83) visar på hur elever klarar av att redan från 

tidig ålder lära sig förmågan att bedöma utan att vara dömande, samt att kunna bedöma utifrån 

syftet med uppgiften. 

 

I litteraturen används olika begrepp för att förklara samma fenomen. Bland annat används 

kamratbedömning, peer feedback, peer assessment, peer review och peer evaluation. I vissa 

fall beskrivs fenomenet utan att tydligt kategoriseras med något begrepp. Det handlar dock 

alltid om hur elever på något sätt bedömer andra elevers prestationer och sedan ger någon 

form av återkoppling som är tänkt att hjälpa dem framåt. I detta arbete används det svenska 

begreppet kamratbedömning när det handlar om själva bedömningsprocessen och begreppet 

återkoppling när det handlar om den kritik och de kommentarer som eleverna får när en 

kamratbedömning genomförs eller genomförts. 

3.5.1 Kamratbedömnings effekter på skrivprocesser  

Kamratbedömning gynnar både den pågående skrivprocessen och kan främja utvecklandet av 

förmågor som gynnar framtida skrivprocesser (Harrison m.fl., 2015, s. 87). Wang m.fl. (2014, 

s. 238–239) undersöker hur elever i årskurs tre presterar gällande skrivande när varierande 

former av kamratbedömning, en blandning av ansikte-mot-ansikte-bedömning och 
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datormedierad bedömning, används jämfört med prestationerna av elever som får 

återkoppling endast av sin lärare. Syftet är dessutom att jämföra låg- och högpresterande 

elevers prestationer. Resultatet visar hur elever som inte använder kamratbedömning i sina 

skrivprocesser överträffas av de som använder det. Elever som använder kamratbedömning 

presterar för det första bättre när det gäller ”fina ord”, styckesindelning, röd tråd, val av titel 

samt utvecklandet av idéer. Framför allt är skillnaden mellan elevers texter stor när det gäller 

två av dessa områden; ”fina ord” och utvecklandet av idéer. Vidare presterar de bättre när det 

gäller att använda lämpliga ord och fraser samt att klart och tydligt uttrycka sina tankar. Med 

andra ord klarar de av att uttrycka det som de vill uttrycka på ett mer framgångsrikt sätt. 

Dessutom skriver de längre texter och visar ett större ordförråd. Studien av Wang m.fl. (2014, 

s. 251, 253) visar på att högpresterande elever gynnas mer av arbetssättet med 

kamratbedömning om de jämförs med lågpresterande elever. Lundahl (2014, s. 551) hävdar 

dock att forskning generellt funnit att om elever använder kamratbedömning och ger 

återkoppling till varandra gynnas både de låg- och högpresterande. 

 

Medan Wang m.fl. (2014) beskriver fördelar gällande elevernas texter och själva skrivandet 

finner Harrison m.fl. (2015) hur kamratbedömning i skrivprocesser kan vara framåtsyftande i 

ett större perspektiv. Syftet med den senare nämnda forskningen är att visa hur det kan ske en 

förändring om skolan frångår den mer traditionella lärarstyrda bedömningen och förändrar 

arbetet kring det med hjälp av själv- och kamratbedömning (Harrison m.fl., 2015, s. 76). 

Resultatet visar att redan från tidig ålder kan eleverna lära sig att tänka mer självständigt 

genom att vara med och sätta upp kriterier, bedöma både egna och kamraters prestationer 

samt ge och få återkoppling (Harrison m.fl., 2015, s. 87). Dessa förmågor medför att eleverna 

klarar av att åtskilja texter samt olika delar av texter. Unga elever kan även lära sig att fatta 

egna beslut, tänka kritiskt och ta ansvar vilket är av vikt för skrivprocesser i den bemärkelsen 

att de är centrala ingredienser för självständighet. 

 

När elever får återkoppling är det av vikt att ge dem tid att agera på den, visar Boon (2016,  

s. 218, 220), vars studie syftar till att undersöka vilka faktorer som leder till framgångsrik 

kamratbedömning bland yngre elever. I början av arbetet med kamratbedömning är det inte 

säkert att elever anser att de kommentarer de får är av betydelse. Det kan ta tid för dem att 

använda återkopplingen till att omarbeta texter på ett betydelsefullt sätt. Återkopplingen 

måste dessutom vara givande om eleverna ska använda den för att förbättra sina texter. 

Goldberg m.fl. (1995, s. 288, 309–310) har i sin forskning funnit att kamratbedömning inte 

leder till positiva effekter. Deras studie syftar till att undersöka om, i vilken utsträckning och 

med vilket resultat elever använder den förhandsinformation och återkoppling de får inför och 

under en skrivuppgift. Framförallt är syftet att se vilka sorters förändringar eleverna gör i sina 

texter och hur de påverkar texten. Resultatet visar att den återkoppling som eleverna fått var 

oengagerad, väldigt kort och opersonlig i den bemärkelsen att den passade alla texter och att 

de förändringar av texterna som eleverna gjort var ytliga. Därför är det, som Lundahl (2014,  

s. 551) hävdar, av vikt att eleverna får hjälp att utveckla sina förmågor för kvalitativ 

kamratbedömning. Att elever får prata om både återkoppling i allmänhet och den 

återkopplingen de får samt reflektera över de ändringar de gör i sina texter finner Boon (2016, 
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s. 222) som ytterligare en central del. Eleverna kan i och med det bli mer medvetna om vilka 

omarbetningar och ändringar de gör samt hur de påverkar deras utveckling. 

 

Såväl texter skrivna av elever som får återkoppling som texter skrivna av elever som ger 

återkoppling förbättras av kamratbedömning, både när det gäller ökad innehållsmässig 

relevans och när det gäller minskad mängd irrelevant innehåll (Crinon & Marin, 2010 s. 116). 

De elever som har störst resultatförbättring är dock de som ger återkoppling till andra elever. 

Anledningen till detta är att de själva använder de tips och råd som de delar med sig av 

gällande andra elevers texter. Detta är vad Crinon och Marin (2010) kommer fram till när de 

undersöker skillnader mellan att få och att ge återkoppling. Syftet med deras studie är att 

undersöka hypotesen att det lärande som uppstår vid kamratbedömning handlar om att 

eleverna får ”ta ett steg tillbaka”. De menar att eleverna på detta sätt får reflektera över sitt 

skrivande istället för att det handlar om mottagarmedvetenhet och att eleverna ändrar texten 

baserat på den återkoppling de får (Crinon & Marin, 2010, s. 112). Resultatet stärker 

hypotesen då det visar att det inte räcker att skapa en situation där elever är medvetna om att 

andra ska läsa deras texter för att de ska skriva på det sätt som bäst passar syftet och 

mottagaren (Crinon & Marin, 2010 s. 123). Elever som har en kamratbedömare som läser 

deras texter och endast får återkoppling presterar till och med sämre än elever som endast ger 

återkoppling. De som bedömer är med andra ord de som drar mest nytta av kamratbedömning 

och de klarar både av att ta till sig kunskap samt bygga på andras tankar på ett mer 

fördelaktigt sätt. Även om elever delar med sig av både specifika och generella förslag till 

förbättringar av andra elevers texter är det eleverna som ger återkoppling som klarar av att 

förbättra sitt skrivande i ett större perspektiv. 

 

Ytterligare forskning som visar på fördelar med att ge återkoppling är en studie av 

Philippakos och MacArthur (2016, s. 421) vars syfte är att undersöka effekter av att ge 

återkoppling med genrespecifika kriterier när det gäller kvaliteten på kamratbedömarens egen 

text. Resultatet visar på att det framför allt är att ge återkoppling och inte bara att läsa andras 

texter som leder till utveckling och förbättringar av skrivprocesser (Philippakos & MacArthur, 

2016, s. 427). Eleverna i studien skrev argumenterande texter och det gick att urskilja 

betydande skillnader med fördel för de som återkopplade när det gällde motargument och 

slutsats. De inkluderade både fler och mer övertygande motargument och fler avslutande 

tankar i textens slutsats. Sammanfattningsvis finner Philippakos och MacArthur (2016, s. 430) 

att introduktion av bedömningskriterier tillsammans med övning gällande att ge återkoppling 

på texter av varierande kvalitet leder till betydande förbättringar i kvalitet av elevers egna 

skrivande. Boon (2015, s. 665, 674) har med sin forskning, vars syfte är att påvisa faktorer 

som förbättrar elevernas skriftliga återkoppling så att den påverkar deras skrivande och 

lärande positivt i högre grad, kommit fram till liknande slutsatser. Resultatet visar att träning 

gällande att ge återkoppling är av vikt och att användande av en checklista där målen klart 

framgår samt tydliga exempel från läraren är till stor hjälp för eleverna.  
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3.5.2 Kamratbedömning via digitala plattformar 

Bloggar är en form av digital plattform som kan vara en bra metod i arbetet med 

kamratbedömning och skrivprocesser, vilket både Young och Stover (2015, s. 25) samt Lapp 

m.fl. (2011, s. 41) visar med sin forskning. Båda studierna är utförda med elever som går i 

årskurs 2 och syftar till att undersöka om bloggar kan vara en hjälp och ett positivt element i 

arbete med kamratbedömning. För att eleverna ska utveckla en förståelse för användningen 

och syftet med den specifika plattform som används behöver de skapa sig någon form av 

förförståelse innan arbetet börjar (Lapp m.fl., 2011, s. 36). Utan förförståelse kan arbetet bli 

abstrakt för eleverna. 

 

Bloggar gör eleverna engagerade samt att de kan vara ett effektivt digitalt hjälpmedel visar 

Young och Stover (2015, s. 25–26). De pekar även på flera positiva effekter på elevernas 

skrivande efter arbetet med bloggar, bland annat att det medför texter som är både längre och 

har högre kvalitet (Young & Stover, 2015, s. 23). Att använda bloggar på detta sätt är en 

metod som även kan hjälpa elever att skapa en naturlig mottagarmedvetenhet (Lapp m.fl., 

2011, s. 42). I och med det kan det bli tydligare för dem varför de bör lyssna på den 

återkoppling de får på sin blogg och genom diskussion kan elever tillsammans komma fram 

till hur återkopplingen kan hjälpa dem framåt. Dessutom kan mottagarmedvetenheten som är 

en följd av användningen av en digital plattform bli en stor del i motivationen till att faktiskt 

ta till sig återkoppling, omarbeta texter och utveckla skrivandet.  

 

Lapp m.fl. (2011, s. 38) visar i sin forskning ett exempel på att eleverna som deltog var 

motiverade och hade en positiv inställning till kamratbedömning, återkoppling och 

omarbetning. Eleverna ville gärna använda kamratbedömning innan deras texter publicerades 

på bloggen då de upplevde det som viktigt att deras texter var av hög kvalitet när de väl 

hamnade där. Arbetet byggde på att de arbetade med kamratbedömning innan publicering och 

sedan fick ytterligare återkoppling på bloggen efter publicering. Det fanns elever 

i undersökningen som inte hade hunnit skriva klart i tid för att hinna med kamratbedömningen 

och de erbjöds att publicera en av sina tidigare kamratbedömda texter som producerats innan 

arbetet med bloggen började. Dessa elever såg dock istället till att hitta en kamrat som kunde 

ge återkoppling och hittade själva tid till att omarbeta texten. 
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4. Metod  

För att kunna undersöka hur STL kan vara en del i arbetet med skrivprocesser samt hur elever 

och lärare upplever STL genomförs en fallstudie i en årskurs 3. Inför studien såg vi till att 

vara förberedda och pålästa inom STL samt gällande metodologiska alternativ. Nedan 

beskrivs både datainsamlingsmetod och analysmetod mer ingående.  Dessutom redogörs det 

för urvalet och hur det avgränsats. Avsnittet innehåller även etiska överväganden och 

metodkritik. 

4.1 Urval och deltagande 

Medverkande i studien är en årskurs 3 och deras klasslärare i en stad i Mellansverige. 

Deltagarna valdes ut eftersom syftet med studien är att undersöka undervisning i lägre 

årskurser, samt att hänsyn togs till att både läraren och klassen arbetat med STL tidigare. 

Detta klassas som ett kriterieurval, vilket innebär att deltagarna uppfyller de kriterier som 

krävs för att delta i studien (Dalen, 2008, s. 60–61). I detta fall innebär kriterierna att både 

läraren och eleverna arbetat efter metoden STL under en längre period. Valet var även ett 

bekvämlighetsurval ur den aspekten att vi kände till skolan och deras arbetssätt innan 

undersökningen. Bryman (2011, s. 194) beskriver den typen av urval som att de utvalda 

deltagarna är personer som finns tillgängliga för forskaren. Baserat på det togs beslutet tidigt 

att erbjuda klassläraren att medverka i studien. Han och klassen svarade ja och därför krävdes 

inte någon omfattande sökning av andra möjliga deltagare.  

 

Läraren som deltar i studien benämns med namnet Emil vilket är ett fiktivt namn. Emil går en 

kompetensutvecklande kurs inom STL som pågick både innan och under studien. Emil har 

tidigare arbetat med ASL (Att skriva sig till läsning) men berättar att han nu har tagit steget 

till STL. Det innebär att STL är ett relativt nytt arbetssätt i klassen, men det är samtidigt något 

som de arbetar aktivt med och det vägde tungt i valet av deltagare. Ytterligare en aspekt i 

urvalet var att klassen är en årskurs 3 då de i genomsnitt har kommit längre i läs- och 

skrivutvecklingen än exempelvis en årskurs 1. Vi tänkte även att intervjuerna skulle 

underlättas om eleverna var lite äldre då svaren skulle kunna bli mer utförliga.  

 

Klassen som deltog består av 16 elever och observationerna genomfördes med hela klassen 

närvarande. Två veckor innan studiens början skickades två missivbrev ut: ett till läraren och 

ett till eleverna och deras vårdnadshavare (se bilaga A och B). Dessa innehöll information om 

studien samt en samtyckesblankett som läraren samt vårdnadshavare till eleverna fick skriva 

under. Palmér (2015, s. 97) beskriver att det tillhör god forskningssed att alla deltagare 

informeras om studien och skriftligt får ge sitt samtycke till att medverka. Detta är något som 

analyseras djupare under avsnittet etiska överväganden.  
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4.2 Datainsamlingsmetoder 

Den övergripande datainsamlingsmetoden som använts är triangulering vilket är ett 

tillvägagångssätt där data samlas in på olika sätt för att undersöka samma företeelse (Palmér, 

2015, s. 104, 111). Insamlade data ger olika perspektiv och hjälper till att förankra tolkningen 

av dem för att ge ett mer nyanserat resultat. I detta fall har observationer, intervjuer och 

insamling av återkoppling mellan eleverna bidragit till resultatet och därmed blir våra 

tolkningar förankrade i fler än en datatyp. Samtliga metoder som används i studien är 

kvalitativa. Bryman (2011, s. 40) beskriver kvalitativ forskning som ett tillvägagångssätt där 

forskaren går in på djupet i enskilda fall och lyfter fram ett perspektiv utan att hävda att det är 

en generell sanning. Då syftet med denna studie är att lyfta fram ett enskilt fall och individers 

upplevelser passar just kvalitativa metoder för att ge ett resultat som svarar på det. 

4.2.1 Observationer 

En av metoderna som använts till datainsamling är kvalitativa semistrukturerade 

observationer. Palmér (2015, s. 243) använder begreppet halvstrukturerade observationer 

vilket har samma innebörd, nämligen att observationerna är ordnade efter relativt öppna 

teman. Vi valde att genomföra observationer för att få svar på hur STL kan vara en del i 

arbetet med skrivprocesser. Semistrukturerade observationer användes eftersom det gav 

möjlighet till att gå utanför de teman som var bestämda på förhand. Om observationerna 

istället hade varit strukturerade hade vi inte kunnat ta hänsyn till det oförutsedda då det syftar 

till att få fram mer specifik information vilket innebär att de teman som utformats måste följas 

strikt (Palmér, 2015, s. 100).  

 

Observationerna genomfördes under tre tillfällen som vardera varade 60 minuter. Antalet 

tillfällen valdes för att få ett bredare resultat. Under dessa tillfällen användes ett 

observationsschema för att begränsa anteckningarna till det som studien syftar till att 

undersöka (se bilaga C). Schemats teman utformades med utgångspunkt i STL-cirkelns steg 

som beskrivits under tidigare forskning. Innehållet begränsades till för syftet relevanta teman 

för att begränsa valmöjligheterna under observationstillfället vilket Palmér (2015, s. 100) 

beskriver som en gynnsam metod. Utöver detta gjordes även fältanteckningar för att 

komplettera observationsschemat då det kan vara svårt att redan innan förutse allt som kan 

ske. Vid första tillfället deltog vi båda två vid observationen, men under de två nästkommande 

observationstillfällena var endast en av oss närvarande medan den andra genomförde 

intervjuer med eleverna. Vi valde då att den av oss som hade något större erfarenhet av STL 

observerade för att STL-cirkelns steg skulle vara naturliga för observanten. 

 

Tanken var att observationerna skulle utföras genom att vi endast skulle observera, men 

observationerna blev senare deltagande då vi vid flera tillfällen var aktiva och hjälpte eleverna 

på olika sätt under lektionernas gång. Detta upplevde vi dock som positivt då vi lättare fick en 

inblick i elevernas arbete, samt kunde se deras texter och återkoppling. 
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4.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är ytterligare en av de metoder som använts. De genomfördes med läraren Emil och 

åtta av klassens elever. Samtliga av dessa var kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. 

Till skillnad från kvantitativa strukturerade intervjuer kan intervjupersonen få avvika från de 

förutbestämda frågorna i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 413). Det innebär att 

undersökningspersonens synvinkel är i fokus och att syftet är att förstå ett ämne ur dennes 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). För att besvara frågeställningarna gällande 

deltagarnas upplevelser av arbetet med STL passade denna metod då syftet är att deras 

ståndpunkt ska synliggöras. Intervjuerna utgick från en på förhand utformad intervjuguide 

med frågor som skulle medföra att två av studiens frågeställningar besvarades (se bilaga D, E 

och F).  

 

Läraren Emil intervjuades både före och efter observationerna genomförts. Den första 

intervjun syftade till att ge en förförståelse av lärarens tankar kring STL (se bilaga D). Den 

andra syftade till att knyta ihop studien och för att kunna få svar på frågor som uppkommit 

under studiens gång samt reda ut eventuella oklarheter från observationstillfällena (se bilaga 

E).  Den användes även till att delge respondenten resultatet av det som hittills framkommit i 

studien. Detta för att läraren skulle få möjlighet att reflektera kring det och för att syftet med 

detta arbete är att sprida kunskap kring modellen STL. Vid båda intervjuerna träffade vi Emil 

på hans arbetsplats och intervjuerna pågick i ungefär 20 minuter per tillfälle. Vi turades om att 

ställa frågorna och intervjun fick då mer formen av ett vanligt samtal.  

 

Eleverna intervjuades vid ett tillfälle under antingen andra eller tredje observationstillfället. 

Det genomfördes fyra intervjuer med sammanlagt åtta barn, vilka i resultatet benämns med de 

fingerade namnen Lina, Matilda, Tuva, Carl, Robin, Sandra, Tilda och Nellie. Vid varje 

intervju deltog två elever. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 29–30) menar att det 

varken är fel att intervjua barn enskilt eller i grupp men att det ger olika utfall. Det är viktigt 

att fundera över om resultatet bör handla om enskilda barns uppfattningar eller en grupp barns 

uppfattningar. Utifrån detta togs beslutet att intervjua eleverna i par då resultatet inte krävde 

enskilda åsikter från eleverna. Ytterligare en anledning var att de skulle få stöd i varandra. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 25) beskriver även hur platsen är av betydelse 

för intervjuns utgång. En lugn plats hjälper barnet att hålla fokus och skapar trygghet. Det var 

därför något som påverkade valet av plats för våra intervjuer. Platsen var inte densamma 

under alla intervjuer, men den gemensamma nämnaren var att det var ett enskilt rum där det 

inte kom in andra personer. Vi valde dessutom att endast en av oss skulle medverka vid 

intervjuerna med eleverna för att ytterligare bidra till en trygg och lugn miljö. Anpassningar 

gjordes även utifrån det faktum att barn kan ha svårigheter att orka sitta och samtala längre 

stunder (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 26). Frågorna begränsades i antal och 

genom det hölls intervjuernas längd nere till maximalt 10 minuter.  

 

Vid samtliga intervjuer gjordes ljudinspelningar av samtalen vilka sedan transkriberades. 

Enligt Bryman (2011, s. 428) underlättar detta på grund av den mänskliga minnesaspekten 

och eventuellt bortfall som kan ske till följd av den, samt att det finns möjlighet att gå tillbaka 
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och kontrollera det som sades under intervjun flera gånger. I transkriberingen och därmed 

även i de citat som återges i resultatet används i vissa fall tecken för att tydligare beskriva vad 

som framkommit. De tecken som används är både (…) vilket visar en påtaglig paus av 

opponenterna, och […] vilket visar att innehåll klippts ut från citatet. 

4.2.3 Elevernas återkoppling 

För att få ytterligare en dimension av klassens arbete med STL valdes även att ta del av den 

återkoppling som eleverna delger varandra. Syftet var att kunna jämföra hur återkopplingen 

ser ut i förhållande till vad vi fick se under observationerna samt vad som framkom under 

intervjuerna gällande lärarens och elevernas upplevelser av arbetet. Återkopplingen togs del 

av löpande under de tre observationernas gång. Eleverna som deltog i studien hade 

informerats om att vi endast skulle ta del av de texter och den återkoppling som de var villiga 

att dela med sig av. Vi var därför noga med att fråga eleverna om de ville visa vad de skrivit 

och vägde både in vad de sa muntligt och deras kroppsspråk i bedömningen av om det kändes 

bra för dem. Eleverna fick även möjlighet att berätta om återkopplingen och tankarna kring 

den. Det skedde då löpande noteringar om det eleverna berättade. De elever som godkände att 

deras texter lästes och skrevs av var både de som fick och gav återkoppling. Det var av stor 

vikt att ordagrant återge hela återkopplingen och därför rättades inte stavfel eller liknande. 

Endast en förändring i citaten gjordes vilket var att namn på elever uteslöts. För att behålla 

elevperspektivet på återkopplingen valdes att i resultatet använda teckensnittet Skolstil då det 

även används av eleverna. 

4.3 Analysmetod  

För att få fram ett resultat har insamlad data analyserats utifrån teman. Metoden tematisk 

analys är en svårdefinierad strategi som i grunden handlar om att kategorisera och bearbeta 

insamlad data med hjälp av teman (Bryman, 2011, s. 528, 655). Då metoden inte har en given 

utformning har vi valt att anpassa den efter just denna studies syfte. De teman som valts ut var 

inte på förhand givna utan uppkom under bearbetningen av transkriberingar och 

observationsanteckningar. Av vikt var dock att alla teman skulle vara relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Utgångspunkten för analysen har varit de sex steg som Braun och 

Clarke (2006, s. 86–93) beskriver. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa steg: 

 

 

1. Inledningsvis behöver forskaren bekanta sig med insamlade data. Muntligt 

material måste transkriberas och allt material ska läsas noggrant flera gånger. Här 

utformas även de första tankarna och anteckningarna kring potentiella teman. 

2. Sedan ska allt material kodas med hjälp av anteckningar eller lappar etcetera. 

Arbetet bör inte begränsas efter ett visst antal teman utan allt som kan tänkas vara 

relevant för studien ska kodas. 
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3. När allt material är kodat är det dags att leta och utforma teman utifrån det 

avkodade materialet. De olika koderna kan nu sammanfogas till större grupper, 

det vill säga teman.  

4. I steg fyra ska teman förfinas och de data som tillhör temat ska kontrolleras. Här 

är det viktigt att gå igenom hela texten samt kontrollera valda temans validitet.  

5. Slutligen ska teman definieras och namnges. Varje tema ska beskrivas och det ska 

säkerställas att de ej överlappar.  

6. Sista steget är att skriva själva analysen utifrån valda teman. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vikten av att bedriva forskning måste alltid ställas mot vikten av att skydda individen, enligt 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6). Utifrån detta synsätt har fyra etiska principer att ta hänsyn till 

vid forskning utformats: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 131–132; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Detta är något 

som tagits hänsyn till under denna studie. Genom att missivbrev skickades ut med information 

till studiens deltagare innan genomförandet uppfylls informationskravet som handlar om att 

berörda individer ska informeras om undersökningens syfte. I samband med missivbreven 

fick deltagarna även en samtyckesblankett där läraren och elevernas vårdnadshavare fick fylla 

i om medverkan medgavs. De fick dessutom information om att de får avbryta sin medverkan 

när de vill under studiens gång. I och med dessa båda punkter uppfylls samtyckeskravet. 

Deltagarna blev även informerade om att de ska hållas anonyma och att namn som används i 

arbetet är fiktiva. Konfidentialitetskravet handlar om just anonymitet och vi väljer därför 

dessutom att ej ange stad eller skola. För att följa även den sista principen, nyttjandekravet, 

kommer insamlad data endast användas i denna studie vilket deltagarna också informerats om. 

4.5 Metodkritik 

Det finns för- och nackdelar med alla metoder. Metoden i denna studie är övergripande en 

fallstudie där det ingår både kvalitativa intervjuer och observationer. Kvalitativ metod leder 

till att studiens resultat skildras mer beskrivande och noggrant (Bryman, 2011, s. 363–364, 

369). Det primära är att visa på en kontext och skapa en djupare förståelse för det som 

undersöks. Kvalitativ metod ger dock ingen generell sanning som går att dra slutsatser av i ett 

större perspektiv. Vi menar dock att metoden är passande för denna studie då syftet är att 

inspireras av praktiserande lärares faktiska undervisning vilket kräver forskning som 

fokuserar på ett eller flera enskilda fall. Dessutom har studiens data samlats in på flera olika 

sätt vilket hjälper till att styrka trovärdigheten.  
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5. Analys och resultat  

I följande avsnitt redovisas den insamlade data som analyserats och bearbetats för att ge svar 

på studiens tre frågeställningar. Materialet behandlas och jämförs utifrån de teman som 

utformats genom den tematiska analysen. De teman som har utformats är syftet med STL, 

digital teknik, digital plattform och kamratbedömning. Avsnittet inleds dock med en generell 

beskrivning av lärarens och klassens arbete med STL samt kortare beskrivningar av de tre 

observationstillfällena.  

5.1 Arbetet i klassen 

Generellt är klassen en skrivglad klass vilket framgår både genom intervjuer med Emil och 

eleverna samt genom observationerna. Modellen STL har dock läraren Emil och klassen 

endast arbetat med sedan starten på årskurs 3, det vill säga drygt ett halvår.  

 

 

Jag har väldigt många som tycker om att skriva och jag kände att det här var nästa 

steg – att de skulle få läsa varandras texter enklare och kunna ge feedback. 

 

Intervju med Emil, lärare 

 

 

Intervjuerna med Emil visar att det framför allt är två av STL-modellens delar som är centrala 

i deras arbete: digital teknik och kamratbedömning. Detta bekräftas även av övrig data. 

Arbetet är en pågående process och två lektioner i veckan ägnas åt det. Hela skrivprocessen, 

med alla modellens steg, ska rymmas inom denna tidsram. Skrivprocessen med 

återkopplingsarbetet sker nu i den digitala plattformen OneNote. Inför uppstarten valde Emil 

att börja arbeta med muntlig återkoppling och sedan successivt övergå till skriftlig 

återkoppling, för att möjliggöra att eleverna skulle få en mjuk ingång till modellen.  

5.2 Första observationen 

Lektionen börjar med att läraren och eleverna tillsammans tittar på en exempeltext, en 

faktatext om rymden, och ger återkoppling till den gemensamt. Emil ger exempel på 

återkoppling och även eleverna får ge exempel på hur man kan ge konstruktiv kritik på ett bra 

sätt. Lektionen fortsätter därefter med att eleverna arbetar med kamratbedömning enskilt. 

Eleverna har skrivit varsin text vilken de genom OneNote delar så alla kan ge återkoppling till 

en klasskompis. Alla har inte skrivit samma typ av text. De flesta har en "baksidestext" till en 

deckare som de har skrivit, medan några delar sin deckare eller så långt som de har hunnit 

med den. Emil går runt och ger tips på återkoppling och hjälper till där tekniken inte fungerar. 

När eleverna blir klara får de avsluta lektionen med att spela undervisningsanpassade spel på 

en dator.  
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5.3 Andra observationen 

Målet för lektionen är att prova, för dem, nya funktioner i OneNote och att dessutom öva på 

att ge återkoppling. Läraren har förberett en mall vilket de inte använt förut. Eleverna ska 

därför öva på att använda den. Emil har skrivit en faktatext om Sverige och elevernas uppgift 

blir att ge återkoppling i mallen. De börjar dock med att gemensamt ge återkoppling till 

texten. Läraren går sedan runt och stödjer eleverna i det individuella återkopplingsarbetet. 

Eleverna arbetar med återkopplingen och när de känner sig klara fortsätter de att skriva på 

sina texter som de arbetar med.  

5.4 Tredje observationen 

Denna gång ska eleverna ge återkoppling på en berättelse som en klasskamrat har skrivit. 

Emil har delat in eleverna i återkopplingspar. Några elever läser och kommenterar mer än en 

text. De har pratat om de olika delarna i en berättelse, inledning, handling och avslut, vilket 

läraren upprepar i början av lektionen. Emil går runt och ger formativ återkoppling. Den berör 

formalia och hur en berättelse är uppbyggd. Eleverna ger återkoppling och fortsätter sedan 

skriva på sin egen text när de läst återkopplingen de fått av någon annan. Alla elever skriver 

inte på samma uppgift. Några har inte varit med vid uppstarten av arbetet med berättelser och 

får därför börja nu, medan andra är klara och kan fortsätta med att bearbeta sin deckare. 

5.5 Syfte med STL 

I uppstarten med arbetet med modellen menar Emil att det fanns ett fokus på att vara tydlig 

mot eleverna i hur de skulle arbeta med STL och vad syftet med det var. Modellens namn och 

STL-cirkelns uppbyggnad nämndes dock inte för eleverna, utan informationen handlade 

främst om hur kamratbedömning fungerar: 

 

 

[Emil citerar sig själv] Ni själva ska få skriva en text och sedan lägga ut den och 

sedan återkoppla […] man återkopplar, läser sin återkoppling och efterhand går in 

och förbättrar sin text. 

Intervju med Emil, lärare 

 

 

Med andra ord var det stort fokus på just återkoppling och att så fortfarande är fallet är en bild 

som stärks av det som framkommer under observationerna. Under lektionerna pratar Emil 

mycket om vikten av återkoppling och att de ska lägga ner tid på att reflektera över andra 

elevers texter, samt att det handlar om att hjälpa varandra framåt i skrivprocessen. Att detta är 

något som eleverna tagit fasta på blir tydligt genom elevernas uttalanden under intervjuerna. 

Majoriteten, det vill säga sex av åtta elever, som deltar i intervjuerna uppger att syftet med 

återkopplingen är att hjälpa till att förbättra andras och sina egna texter. Två av eleverna 

uttrycker vad syftet är på följande sätt: 
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Jo men det är ju såhär […] han vill att man ska sprida så man blir bättre, så man 

kan bli bättre tills nästa gång.  

Intervju med Matilda, årskurs 3 

 

 

Kanske träna på, dels att läsa texterna, läsa mer texter, skriva mer, skriva mer 

kommentarer till andra. Jag tror att han vill lära oss att lägga ut texter som man 

skrivit själv. För några är ju såhär att ”nee, den här texten vill inte jag lägga ut” 

Jag tror att han vill att alla ska klara att lägga ut en text.  

 

Intervju med Sandra, årskurs 3 

 

 

Ovan nämnda eleven Sandra är dock ensam om att reflektera över att syftet också är att finna 

modet att dela med sig av sina texter till en mottagare utöver läraren, vilken i detta fall är 

andra elever i klassen. Emil upplever även att de elever i klassen som är lågpresterande har 

gynnats av att dela texterna då de motiveras av att andra ska läsa. Förutom ovan nämnda 

syften framkommer det även under observationerna att målet med arbetet i klassen är att 

skapa förståelse för textgenre och texters uppbyggnad. Under den tredje observationen 

hänvisar läraren till att de tidigare pratat om de olika delarna i en berättelse och att eleverna i 

kamratbedömningen ska funderna över delarna: inledning, handling och avslut. När det gäller 

detta syfte arbetar läraren formativt under lektionens gång. 

 

 

Läraren går runt och ger formativ återkoppling för att utveckla elevernas 

skrivande. Exempelvis att lägga till nya sorters skiljetecken som eleven inte 

använder sig av nu. Han uppmuntrar dem även till att fundera kring slutet på 

berättelsen. Hur ska min sluta och hur ska jag komma dit? 

 

Observation från tredje tillfället 

 

 

 

Därmed speglar arbetet i klassen metodens syfte på olika sätt och i olika hög grad. Läraren 

Emil och eleverna i klassen reflekterar främst över arbetet under skrivandet och i lägre grad 

över arbetet innan själva skrivandet. Detta går hand i hand med vad som blir mest 

framträdande under observationerna då det är tre steg från STL-cirkeln (se figur 1) som vi 

främst får ta del av: texttyp och skrivstrategier, skrivande samt publicering och återkoppling. 

Emil poängterar dock att arbetet är i uppstarten och uttrycker att det är en process. 

 

 

Förhoppningen är väl att de ska lära sig ännu mer och när de inser att ”De här kan 

kanske vara bra” […] Framförallt i och med att de med stor sannolikhet kommer 

fortsätta med det här sen i årskurs 4.  

Intervju med Emil, lärare 
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Det handlar med andra ord inte bara om at STL ska leda till lärande i skrivprocesser utan 

också att eleverna ska lära sig STL och utveckla förmågorna kopplade till modellen inför 

framtiden. 

5.6 Digital teknik 

I den inledande intervjun med läraren Emil berättar han att skolan nyligen fått nya datorer, 

vilket han menar har underlättat arbetet med STL. Tidigare hade skolan endast ett fåtal 

fungerande datorer som inte räckte till alla elever i klassen vilket medförde att de arbetade 

mycket i skrivpar. Nu har däremot alla elever tillgång till en egen dator och därmed har det 

blivit mer enskilt skrivande. Läraren uttrycker att många av eleverna är positivt inställda till 

att använda datorer i skrivprocesser. Detta är något som bekräftas i intervjuerna med eleverna 

och en av dem beskriver det på följande sätt:  

 

 

Vi tycker att det är jätteroligt! Varje gång jag kommer in i klassrummet så frågar 

jag [läraren] om vi ska skriva på våra datorer, och så blir vi sur om vi inte ska det. 
 

Intervju med Lina, årskurs 3 

 

 

Yttranden likt det ovan var dessutom vanligt förkommande under observationstillfällena. 

Förutom att eleverna uttrycker att det är positivt och motiverande med datorer på det sättet att 

det är roligt menar de också att det underlättar deras skrivande. Flera av eleverna menar att de 

får ont i händerna av att skriva för hand med papper och penna, och att de på grund av detta 

föredrar att arbeta med datorer i skrivprocesserna. Det är dock endast en elev som reflekterar i 

ett större perspektiv och menar att det dessutom är gynnsamt med digital teknik då eleverna 

direkt kan få svar på om de exempelvis stavat fel på något ord. I enlighet med intervjuerna 

och observationerna framkommer det med andra ord att den digitala tekniken har en positiv 

effekt för både läraren och eleverna. Dock synliggörs även negativa effekter under 

observationerna när tekniken inte fungerar som det är tänkt att den ska. Det innebär 

extraarbete för läraren och frustation hos eleverna. Under en av observationerna utspelades 

följande sekvens: 

 

 

 

Tekniken krånglar till viss del då texterna som eleverna lägger upp inte 

synkroniserar. Detta får läraren gå runt och försöka reda i och förklara för 

eleverna. Många elever försöker påkalla lärarens uppmärksamhet och därigenom 

få hjälp fort. 

Observation från första tillfället 

 

 

 

Trots att dessa effekter blir märkbara är det inget som synliggörs av elevernas uttalanden 

under intervjuerna. Eleverna är enbart positiva i sitt sätt att tala om användningen av digital 

teknik. Emil beskriver dock något som han upplever som ett bekymmer, nämligen att hans 
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dator inte är kompatibel med projektorn och att det därför inte går att visa hur programs 

utformning och funktioner ser ut på just en dator. Istället får han använda en surfplatta när 

projektorn krävs och det ser därmed inte likadant ut som det senare gör på elevernas datorer. 

Just detta problem blir synligt även under observationerna. 

 

 

 

Precis som första gången använder läraren surfplatta och projektor för att visa vad 

eleverna ska göra. Eftersom eleverna använder dator är läraren tydlig med att det 

inte ser riktigt likadant ut för eleverna på datorn som det gör på surfplattan. 

 

Observation från andra tillfället 

 

 

 

Denna problematik är dock något som eleverna är vana vid och Emil menar därför att det 

försvårar men inte är något hinder i undervisningen och i arbete med STL.  

5.7 Digital plattform 

I uppstarten av arbetet med STL hade läraren Emil sitt fokus på att lära sig plattformen 

OneNote. Mycket av tiden lades ner på att han själv skulle behärska programmet och det var 

viktigt att han själv skulle känna sig säker med användningen, allt ifrån programmets 

uppbyggnad till skrivprocess till återkoppling och publicering. När Emil bekantat sig med 

plattformen introducerade han den för eleverna. Till en början skrev eleverna i 

ordbehandlingsprogrammet Word för att sedan kopiera in i plattformen OneNote där själva 

kamratbedömningen genomfördes. Nu har de dock övergått till att skriva direkt i OneNote 

och slipper därmed ett extra steg i processen. Eleverna har däremot inte lärt sig hur OneNote 

fungerar ännu. De behärskar med andra ord inte plattformens funktioner.  Eleverna beskriver 

på olika sätt hur deras brist på kunskap blir ett hinder i skrivprocesser.  

 

 

[Det är] inte nått som är särskilt svårt. Det kanske är när man skriver på sin privata 

sida och ska lägga ut det så alla kan se. Det kan vara lite klurigt […] Liksom att 

det är svårt att göra det! 

Intervju med Tilda, Årskurs 3 

 

 

Framför allt är det just plattformens funktioner som gör det problematiskt för eleverna. 

Förutom att hitta rätt "sida" upplever de även svårigheter kring att skriva i de mallar som de 

nyligen börjat arbeta med samt att de har svårt att förstå hur deras texter och återkoppling 

sparas.  
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De [eleverna] har inte full kontroll på hur det fungerar än. De hjälper varandra för 

att kunna hitta var de ska skriva […] Läraren får under skrivandet (framför allt i 

början) gå runt och hjälpa till mycket för att eleverna ska komma igång och hitta 

var de ska ge återkoppling i OneNote […] Eleverna frågar hur man sparar/skickar 

in sin återkoppling. Läraren påminner om att allt sparas automatiskt i OneNote. 

 

Observation från andra tillfället 

 

 

 

Med andra ord har eleverna svårt att navigera sig i OneNote. Elever beskriver plattformen 

som konstig på det sättet att det känns ovant och annorlunda i förhållande till Word. Emil 

poängterar dock att det kommer att underlätta arbetet med STL när eleverna blivit förtrogna 

med plattformen. Med anledning till detta menar Emil att han med sin nästa klass kommer 

introducera OneNote direkt så att de inte har Word att jämföra med. Trots svårigheterna 

uttrycker eleverna dock även att de uppskattar arbetet och smidigheten med OneNote.  

 

 

Det är kul! Då vet man att man gjort nånting i alla fall. Jag tycker nog att OneNote 

är lite roligare för då kan andra se en annans text, utan att man visar och går fram 

med datorn. Det är enkelt att se texten på sin egna data.  

 

Intervju med Matilda, Årskurs 3 

 

 

Eleverna upplever att det är roligt att dela med sig av sina texter på detta sätt och att det är 

spännande att få ha tillgång till och få läsa sina klasskamraters texter. Det finns en nyfikenhet 

och spänning i att arbeta med skrivprocess med på förhand givna mottagare. Något som de ser 

som en fördel är dock att det finns en privat sida där man kan skriva sin text innan den delas 

med andra. Detta påminner mer om hur deras arbetsgång såg ut tidigare när de skrev i 

ordbehandlingsprogrammet Word och kopierade över texten till OneNote för 

kamratbedömning. Eleverna ber om att få fortsätta skriva på texter i Word när de är klara med 

uppgiften eller uppgifterna för lektionen. Emil belyser även det som blir synligt under 

observationerna – att eleverna föredrar Word framför OneNote. 

 

 

Det [OneNote] är bra, men det är inte roligare än att skriva i Word.  

Word är bättre! 

Intervju med Nellie, Årskurs 3 

 

 

De flesta eleverna utrycker sig på liknande sätt som ovan nämnda citat. De upplever att Word 

är enklare att arbeta i då det inte finns lika många "sidor" och val som i OneNote. De är 

dessutom vana vid att skriva i just ordbehandlingsprogrammet Word.  
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5.8 Kamratbedömning 

I början av arbetet med STL arbetade klassen med kamratbedömning på det sättet att 

återkopplingen gavs muntligt för att senare övergå till skriftlig återkoppling via OneNote. 

Emil valde dessutom till en början att eleverna gav återkoppling till sin bänkkamrat och valet 

utgick med andra ord från hur eleverna hade placerats i klassrummet. I nuläget varieras dock 

återkopplingskamraterna från gång till gång och meddelas under lektionen. Under 

intervjuerna beskriver Emil sina förhoppningar gällande vad arbetet med STL ska leda till:  

 

 

När de märker att det är utvecklande att ge feedback och ta emot så är ju såklart 

förhoppningen att de ska gilla det. 

Intervju med Emil, lärare 

 

 

Emil menar att klassen inte riktigt har nått till den punkt att de inser hur kamratbedömning 

kan hjälpa dem framåt än. Han upplever att de hellre vill skriva på sina texter än arbeta med 

kamratbedömning. Detta är något som bekräftas under samtliga observationer. Eleverna 

forcerar kamratbedömningsprocessen både när det gäller att ge återkoppling och att ta till sig 

och bearbeta utifrån den återkoppling de får.  

 

 

Eleverna blir snabbt klara med att ge återkoppling och detsamma gäller 

bearbetningen av sin egen text. De går därför fort vidare till att fortsätta skriva. 

 

Observation från tredje tillfället 

 

 

 

Återkopplingen och bearbetningen försummas med andra ord av eleverna. Under den andra 

observationen framträder det tydligt att eleverna engagerar sig mer i skrivandet av sina egna 

texter. Majoriteten av eleverna frågar Emil om de får skriva på en egen text när de är färdiga 

med kamratbedömningen. Under intervjuerna med eleverna uttryckte de dock, i motsats till 

Emils upplevelser samt det som synliggjordes under observationerna, att de uppskattar 

kamratbedömningsprocessen och ser den som positiv. 

5.8.1 Att ge återkoppling  

Den del av kamratbedömning som handlar om att ge återkoppling till sina klasskamrater 

beskriver Emil som något eleverna upplever som en påtvingad process.  

 

[Jag tror] att många upplever just själva återkopplingen mer som ett.. vad ska man 

kalla det.. inte ett tvång, men något som de måste göra bara för att "så säger 

[Emil]".  Skulle jag inte säga något om att de ska återkoppla skulle de nog inte 

göra det självmant. Det har blivit nästan lite påtvingat.  

 

Intervju med Emil, lärare 
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Under observationerna speglar elevernas beteende Emils beskrivning ovan och de lägger 

väldigt lite tid på att skriva återkoppling till sina klasskamrater. Eleverna är trots det väldigt 

positiva till att skriva återkoppling på varandras texter. De beskriver att de uppskattar både att 

läsa klasskamraternas texter och att ge kommentarer. En elev beskriver även värdet av att, 

genom återkoppling, göra andra glada. Bland alla positiva uttalanden från eleverna var det 

specifikt ett som utmärkte sig genom att vara mer kritiskt. 

 

 

Längre texter, om det är typ 15 sidor, då måste man ju skriva många grejer om 

dom har glömt många grejer. Det är kul men ändå jobbigt. Då gör man ju typ en 

text själv.  

Intervju med Robin, årskurs 3 

 

 

Återkopplingen ses med andra ord som något som kan vara krävande och tidsödande för 

personen som ska skriva den. Det som eleven ovan är inne på är dock inte återkoppling om 

textens innehåll och struktur utan främst om textens formalia. Det är något som är 

genomgående i elevernas uttalanden under både observationer och intervjuer. Fokus ligger 

framför allt på misstag gällande stavning, stor bokstav och skiljetecken. 

 

 

 

Återkoppling av Carl, årskurs 3 

 

 

 

Ovan nämnda exempel tydliggör var eleverna lägger fokus i sin återkoppling. Det är ett flertal 

elever som under intervjuerna berättar att de påpekar stavfel när de skriver återkoppling. Två 

elever uttrycker specifikt att de letar efter stavfel när de läser sina klasskamraters texter. 

Förutom formalia innehåller elevernas kommentarer ofta uppmaningen att "skriva lite mer". 

Det framkommer dock aldrig vad eleven som skrivit texten skulle kunna skriva mer om eller 

var den skulle kunna lägga till fler meningar. Först under andra observationstillfället när Emil 

ger exempel på hur framåtsyftande återkoppling gällande innehållet kan se ut skriver även 

eleverna återkoppling som handlar om just innehållet.  

 

 

 

 

Återkoppling av Nellie, årskurs 3 
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Eleverna är dock även här otydliga i återkopplingen gällande vad som kan förbättras. De ser 

främst fel och inte vad som kan utvecklas. Det finns elever som uttrycker att de tycker att det 

är svårt att ge återkoppling till sina klasskamrater. Specifikt vad som är svårt kom dock inte 

fram under intervjuerna. Detta är något som går hand i hand med vad Emil beskriver: det är 

svårt för eleverna att hitta på förslag till förbättringar och att det kommer ta tid för dem innan 

de gynnas av arbetet med kamratbedömning fullt ut. Eleverna har svårt att fokusera på sina 

klasskamraters texter och lägger hellre sin tid på sina egna texter. 

 

 

[Det blir] oftast ganska förhastade kommentarer. Det är svårt att få dem och skriva 

något annat än ”Det är bra”. Det har aldrig varit något negativt. Det var jag 

väldigt tydligt med i början: ”Tänk nu att det här är precis som i verkliga livet – 

att det man skriver betyder som precis det man säger” och ”Det är väldigt viktigt 

att man håller en god ton”. Det är de jätteduktiga på, men just det här (…) det blir 

inte så utvecklande. 

Intervju med Emil, lärare 

 

 

Det Emil beskriver – att eleverna är väldigt duktiga på att ge snäll återkoppling - framhålls 

även av eleverna. Alla elever är angelägna om att påpeka att de är noga med att vara snälla när 

de skriver återkoppling till sina klasskamrater. De använder gärna förstärkningsord som 

jätte[bra], super[bra] och väldigt [bra] när de ska beskriva hur deras återkoppling kan se ut. 

 

 

Jag brukar tänka på att man ska vara snäll när man skriver. Att man tänker på att 

man skriver snällare när man skriver vad man kan förbättra. "Men annars är det 

jättebra" […] jag har aldrig skrivit något dumt. Jag har bara skrivit "bra text" och 

om saker som man kanske kunde tänka på.  

Intervju med Sandra, årskurs 3 

 

 

Ovan nämnda elev är ett tydligt exempel på hur eleverna uttrycker sig kring vikten av att vara 

snäll. Hon menar dock att om hon ser något som kan förbättras påpekar hon det. Det som hon 

lägger tyngden vid är dock att hon alltid skriver att det är en bra text.  Det är någonting som 

de flesta eleverna reflekterar över – de vill inte såra varandra med sin återkoppling och tycker 

därför att det är viktigt att alltid framhålla att texten är bra.  

 

 

 

 

Återkoppling av Tuva, årskurs 3 

 

 

 

I kommentaren ovan blir alla delar som beskrivits gällande elevernas beröm tydliga: att 

använda förstärkningsord och att vara positiv när det gäller texten generellt för att inte såra. 

Både det eleverna säger under intervjuerna och deras återkoppling speglar det Emil, under 
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lektionerna, framhåller som viktigt att tänka på när man ger återkoppling. Under alla tre 

observationstillfällen poängterar Emil att det är viktigt att inte bara ge tips på vad som kan 

förbättras med texter utan att även hitta positiva saker med dem. Han säger det både i helklass 

och går runt och påminner samt stödjer eleverna i vad de kan skriva i sin återkoppling. Emil 

uppmärksammar även eleverna på att en text inte behöver vara klar för att kamratbedömning 

ska kunna användas utan att återkopplingen kan handla om det som personen hittills skrivit. 

Under lektionerna samarbetar även eleverna med varandra under arbetet med 

kamratbedömningen. 

 

 

 

Eleverna pratar med de klasskamrater som sitter närmast och ger varandra tips på 

hur man kan skriva återkoppling. Diskussionerna handlar mestadels om stavning i 

deras egna kommentarer och inte om den text de ska ge återkoppling på. 

 

Observation från andra tillfället 

 

 

 

Med andra ord utvecklas inte återkopplingen i någon hög grad av elevernas samarbete. Det är 

endast ett fåtal elever som tar inspiration av varandra gällande vad de kan skriva för 

återkoppling. 

5.8.2 Att få återkoppling 

Den återkoppling som eleverna ger varandra fokuserar framför allt på textens formalia. Emil 

menar på grund av detta att återkopplingen därför blir svår för skribenten att ta till sig och till 

följd av det skapas svårigheter när det gäller att utveckla sin text. De får med andra ord inte 

utvecklande återkoppling av sina klasskamrater. Dock menar Emil att det definitivt kan vara 

positivt för självförtroendet att få återkoppling på något man skrivit. Den bilden förstärker 

eleverna då de uttrycker sig positivt på olika sätt samt visar entusiasm inför att få 

återkoppling, trots att de under lektionerna inte använder den till bearbetning i någon hög 

grad. Precis som när det gäller att ge återkoppling fokuserar flera elever framför allt på 

återkopplingen i form av beröm. 

 

 

Det känns jätteroligt för då tycker den personen att man har skrivit en bra text. Då 

kanske man vill skriva nå liknande sen för då vet man att den här personen tycker 

om min text. 

Intervju med Tuva, årskurs 3 

 

 

Majoriteten av eleverna uttrycker sig på liknande sätt som i citatet ovan. Det är även flera av 

dem som menar att det är att få återkoppling som är det bästa med kamratbedömning. De 

tycker om vetskapen om att någon ska läsa deras text. De menar att det är både roligt och 
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spännande att läsa vad andra tycker om texten. Detta synliggörs bland annat av en elev under 

ett av observationstillfällena. 

 

 

 

”Vem ska läsa och kommentera min?” utbrister en elev som varit utanför 

klassrummet en stund.  

Observation från tredje tillfället 

 

 

 

Det är med andra ord viktigt för eleverna att det finns en mottagare och att eleven får 

återkoppling från personen som läst deras text. Eleverna reflekterar över att det inte känns 

jobbigt att någon annan ska läsa deras text eftersom de vet vilka mottagarna är. 

 

 

Jag tycker inte att de är pirrigt att skicka iväg till någon som man känner, men 

om man inte känner den är det lite pirrigt.  

Intervju med Carl, årskurs 3 

 

 

Förutom att eleverna ser det som positivt att mottagaren är en klasskamrat som de känner 

menar de också att det är positivt att mottagaren kan vara någon som kan något som de själva 

inte kan. På så sätt menar eleverna att klasskamraterna kan hjälpa till att förbättra deras texter. 

De beskriver hur återkopplingen kan vara främjande på olika sätt. Det kan handla om vad som 

kan förbättras i den text som redan skrivits, nya idéer som gör att det går att skriva mer eller 

tips som gör att de framtida texterna blir bättre än den nuvarande. Eftersom de använder 

OneNote får de återkopplingen direkt och eleverna menar även att det är positivt då det går att 

ändra i texten samtidigt som de läser återkopplingen de fått. Bearbetningen blir med andra ord 

smidigare. En elev reflekterar över hur tydlighet i återkopplingen kan påverka bearbetningen. 

 

 

Det är roligt att läsa dom! Men det är jobbigt att ändra grejer. Om jag har glömt att 

gjort en punkt och så skriver dom inte vart. Då är det jobbigt att hitta den. Många 

skriver inte vart det är. De skriver bara ”du har glömt en punkt”. 

 

Intervju med Robin, årskurs 3 

 

 

Denna reflektion går hand i hand med både vad som framkommer under observationerna och 

under intervjuerna med Emil – att eleverna inte får utvecklande kommentarer och inte lägger 

tid på bearbetningen. De tycks därmed inte gynnas utvecklingsmässigt av återkopplingen. 

Trots detta är eleverna positiva till att få återkoppling av sina klasskamrater. 
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5.9 Sammanfattning av resultat 

Klassens arbete med modellen STL fokuserar framför allt på den digitala tekniken och 

kamratbedömningen. Trots krångel med tekniken är både Emil och eleverna positivt inställda 

till den. Eleverna tycker att det är roligt att läsa andras texter och de ser fram emot att deras 

klasskamrater läser det som de själva skriver. Något som skapar svårigheter i arbetet är när 

eleverna inte har kunskap om plattformen OneNotes utformning och dess funktioner. Emil 

och eleverna i klassen reflekterar främst över arbetet under skrivandet och i lägre grad över 

arbetet innan själva skrivandet. De lägger mest tid på steg fyra och fem i STL-cirkeln (se figur 

1), vilket framför allt innebär skrivandet och kamratbedömningsarbetet. När det gäller 

kamratbedömning uppskattas det av eleverna, men under lektionerna spenderar de en 

begränsad tid både när det handlar om att ge återkoppling och när det handlar om att ta del av 

och bearbeta sina texter utifrån den återkoppling de får av sina klasskamrater. Emils 

förhoppning är dock att de ska gilla det och lägga mer tid på det när de förstår hur det kan 

hjälpa dem att utvecklas. Det eleverna fokuserar på när de ger återkoppling är textens formalia 

och att vara snälla. Det leder därmed inte till bearbetning och några större förändringar av 

deras texter.  

6. Diskussion  

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion där resultatet som framkommer i studien 

behandlas genom att det diskuteras och jämförs gentemot den teori och tidigare forskning som 

presenterats. Även vad som upplevs som intressanta aspekter i resultatet problematiseras. 

Vidare följer en metoddiskussion där metoden diskuteras utifrån studiens genomförande och 

resultat. 

6.1 Resultatdiskussion 

Något som blir tydligt i studien är att Emil har tagit fasta på att arbetet med STL ska bygga på 

användande av redskap i form av digital teknik och digitala plattformar samt att det ska leda 

till kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare (SKL, 2017). 

Klassen arbetar dock inte efter modellen på det sättet att de följer STL-cirkeln i 

skrivprocessen. Emil och klassen har istället utformat ett eget arbetssätt som utgår ifrån 

klassens behov och ifrån STL-modellens kärna och därmed fortfarande kan tolkas som 

undervisningsmodellen. Att klassen arbetar med en modell som heter STL är ingenting som 

eleverna har vetskap om och i resultatet ligger därmed tyngden på digital teknik, digitala 

plattformar, samarbete och kamratbedömning.  

 

Emil och eleverna delar uppfattningen att redskap i form av digital teknik underlättar och 

motiverar arbetet med STL. Framför allt eleverna är oerhört positiva till datorerna. När det 

gäller redskapet OneNote är dock eleverna inte lika positiva. De har heller inte kunskap om 

hur plattformen fungerar fullt ut. Lapp m.fl. (2011, s. 6) visar med sin forskning att om elever 

inte har en tillräcklig förförståelse innan arbetet med en plattform startar blir arbetet 
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svårbegripligt för dem. Detta är något som skulle kunna vara en anledning till bristande 

entusiasm för OneNote hos eleverna i denna studie. Ytterligare en faktor kan vara det faktum 

att de har begränsad tillgång till datorer och därmed inte kan arbeta med plattformen 

kontinuerligt. Att digital teknik i skolan idag prioriteras lägre än den traditionella 

undervisningen med papper och penna är vanligt menar Agelii Genlott (2016). 

Förutsättningarna för Emil och klassen blir därför i detta fall begränsade av något som de 

själva inte kan påverka.  

 

I enighet med teorin om den proximala utvecklingszonen och därmed även det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014, s. 306–308) upplever eleverna att samarbetet och 

kamratbedömningen kan hjälpa dem att lära av varandra, det vill säga att utveckla kunskaper 

som andra besitter. När grunden i undervisningen är samarbete och samtal om texter skapar 

det goda förutsättningar för att involvera samtliga elever, menar Neslog Bergh och Tinglev 

(2017, s. 4). Emil beskriver hur STL upplevs som nästa steg av samarbete då de tidigare 

arbetat med kamratbedömning i lägre grad och utan tydliga mottagare. Enligt Dysthe m.fl. 

(2002, s. 14–16) kan ett förtroende eleverna emellan underlätta kamratbedömningen då de till 

en början kan kännas utlämnande att dela med sig av sina texter och få återkoppling. Ett gott 

samarbete och tillåtande klassrumsklimat gynnar med andra ord kamratbedömningen och 

därigenom även skrivprocesserna. Detta är även något som eleverna reflekterar över då de 

beskriver hur det känns bekvämt att dela med sig av sina texter till klasskamraterna, men att 

det kanske hade känts annorlunda om mottagaren var någon de inte känner.  

 

En intressant aspekt av resultatet som utmärker sig är att elevernas upplevelser av arbetet med 

modellen STL inte alltid går hand i hand med vad Emil upplever. Den skillnad som är mest 

påtaglig är att eleverna uttrycker sig väldigt positivt angående kamratbedömning både när det 

gäller att ge återkoppling och att bearbeta utifrån den återkoppling de får. De menar att 

återkopplingen gynnar deras skrivprocess. Emil upplever dock att de känner sig tvingade att 

arbeta med kamratbedömning och att återkopplingen inte är viktig för dem. Han menar att det 

är något de troligtvis bara gör för att han som lärare säger att de bör göra det. Något som 

stärker Emils uppfattning är att eleverna inte la tid på bearbetningen och i viss mån inte heller 

på att ge återkoppling, utan eleverna valde istället att lägga tid och fokus på sina egna texter. 

Med andra ord utstrålar eleverna något annat än vad de själva verkar uppleva. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att de under intervjuerna säger sådant som de känner att de bör 

säga och kanske i viss mån beter sig som härmfåglar och återger det som Emil tidigare pratat 

med dem om.  

 

När det gäller kamratbedömning är vikten av att vara snäll genomgående och återkommande i 

samtlig data. Det framkommer i intervjuer, observationer och i elevernas återkoppling, med 

andra ord blir det tydligt i både deras arbete och i deras reflektioner av sina upplevelser. 

Lundahl (2014, s. 551) beskriver hur återkoppling bör motiveras oavsett om kritiken är positiv 

eller negativ för att förbättra texten och att tonen i kommentarerna därför ska hållas på en god 

nivå. Resultatet visar dock att eleverna i studien inte motiverar varken beröm eller tips när de 

ger återkoppling och därmed blir den inte gynnande för skrivprocessen. Detta går emot vad 

flera tidigare studier visat när det gäller kamratbedömning i yngre skolelevers skrivprocesser 
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(Crinon & Marin, 2010; Lundahl., 2014; Wang m.fl., 2014). Harrisson m.fl. (2015, s.83) 

menar dessutom att återkoppling utifrån syftet med uppgiften är möjlig även för yngre elever. 

Denna studies resultat visar dock att eleverna inte ger den typen av återkoppling. Likt 

återkopplingen i studien av Goldberg m.fl. (1995, s. 309–310) är elevernas kommentarer korta 

och ej inriktade och specificerade för den aktuella texten. Forskning visar att tydliga kriterier 

och checklistor för texternas syfte är något som kan hjälpa elever i deras 

kamratbedömningsarbete och leda till gynnande återkoppling (Boon, 2015, s. 674; 

Philippakos & MacArthur, 2016, s. 430). Kanske är det något som skulle kunna hjälpa både 

Emil och eleverna att komma framåt i arbetet med kamratbedömning i skrivprocesser då de 

nu tycks ha fastnat i att framför allt vara snälla och endast ge tips kring förbättringar gällande 

formalia. Det kan också vara så att det ligger något i Emils förhoppning om framtiden – att 

kamratbedömningsarbetet med tiden bli utvecklande när eleverna inser att det kan hjälpa dem. 

 

Enligt de studier av STL som Agélii Genlott och Grönlund (2016, s. 74) utfört är det tydligt 

att modellen gynnar lågpresterande elever. Tanken är bland annat att redskap i form av digital 

teknik ska fungera kompensatoriskt (SKL, 2017). Det är något som även blir synligt i denna 

studie då Emil belyser hur han upplever att arbetet gynnar de elever som presterar på en lägre 

nivå. Han beskriver dock även hur det faktum att det genom användandet av OneNote finns 

givna mottagare är något som sporrar dessa elever. Med andra ord tycks modellen fungera 

som ett verktyg mot målet för en jämlik skola. Klassen har därför med hjälp av arbetet med 

STL vunnit betydande fördelar. Att de arbetat med undervisningsmodellen i ett halvår kan 

tyckas som en lång tid, men det är uppenbart att det krävs lång tid och framför allt 

kontinuerligt arbete för att uppnå fler fördelar och därmed gynnas av modellen fullt ut. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap och ge en bild av 

undervisningsmodellen STL. Detta genom att visa hur STL kan vara en del i elevers 

skrivprocesser samt hur modellen upplevs av en årskurs 3 och deras lärare. Vi menar att 

metoden har lett fram till ett resultat som svarar på syftet och frågeställningarna. En fallstudie 

gav i det här fallet möjlighet att skapa en bredare bild av och en djupare förståelse för 

informanternas upplevelser. Trianguleringen, med observationer, intervjuer och elevernas 

återkoppling, har möjliggjort att analysen kunde utföras utifrån flera olika perspektiv vilket 

också bidrar till en bredd och ett djup. Att triangulering leder till ett bredare och mer 

nyanserat resultat är något som både Bryman (2011, s. 354) och Palmér (2015, s. 104, 111) 

beskriver.  

 

Insamlandet av data började med den första intervjun med läraren Emil. Vi medverkade då 

båda två vilket la en god grund inför det fortsatta arbetet då det bidrog till att vi utifrån detta 

tillsammans kunde reflektera och diskutera utifrån erfarenheten. Första observationens syfte 

var att se hur klassen arbetade med modellen STL. Vad som kunde förväntas av detta tillfälle 

var svårt att veta innan då vi inte hade någon erfarenhet av att observera. Något som blev 

tydligt i efterhand är att två observanter blev överflödigt. Det löstes dock, som tidigare 

nämnts, genom att en av oss genomförde intervjuer med eleverna samtidigt som den andra 
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observerade i klassrummet under de två kommande observationerna. Det gjorde det mer 

naturligt att endast en medverkade vid elevintervjuerna och bidrog till en ökad trygghet för 

eleverna. Förberedelserna inför elevintervjuerna bestod av att vi läste in oss på hur en lyckad 

intervju skulle gå till och vad Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar är viktigt att 

tänka på när just barn intervjuas. I efterhand hade det varit klokt att även genomfört någon 

form av pilotintervju innan de faktiska intervjuerna skulle äga rum, vilket hade gynnat oss då 

eventuella modifieringar av intervjufrågor hade kunnat genomförts samt att intervjutekniken 

hade kunnat utvärderas. Detta hade kunnat underlätta vid oväntade händelser under 

intervjuerna samt eliminerat de tillfällen där frågorna blev något ledande. De svar där 

eleverna styrts av intervjuaren användes dock inte i denna studie. En justering som ledde till 

ett bättre utfall var att intervjuerna med eleverna utökades från tre till fyra.  

 

Utifrån de erfarenheter vi fått under grundlärarutbildningen har vi förstått att fokus ofta ligger 

på lärare i examensarbeten. I denna studie var det därför viktigt för oss att även framhålla 

eleverna och ge deras röster en stor plats. Detta var någonting som var självklart för oss 

eftersom grundlärarutbildningen inriktar sig på arbete med barn i yngre åldrar samt att yrket 

som lärare handlar om att lyssna på och ta in barns upplevelser. Valet att ha fler intervjuer 

med elever än med lärare var därför en viktig del. 

7. Slutsats och vidare forskning 

I detta avslutande avsnitt redogörs för studiens slutsats samt för möjlig vidare forskning i 

ämnet. De studier av undervisningsmodellen STL som återges i tidigare forskning, det vill 

säga de två studier som finns i ämnet, belyser effekter av arbetet med modellen. Denna studie 

ger ytterligare en dimension då den ger en bild av arbetet med STL och upplevelser av det. 

Det övergripande syftet med arbetet är att inspirera lärare, blivande lärare och andra 

verksamma inom skolans värld. Vi hoppas att vi med denna studie har uppnått det målet. Det 

är viktigt för oss att studien inte tolkas som ett resultat på vad som är rätt eller fel i arbetet 

med STL, utan att det istället kan visa på vad som fungerar för den medverkande klassen och 

vad de eventuellt skulle kunna göra för ett förbättrat resultat. Nedan presenteras de 

övergripande slutsatser som studien lett fram till:   

 

• Arbetet i klassen bygger på STL-modellens kärna, men följer ej STL-cirkelns 

steg.  

• Begränsad tillgång till digital teknik och elevernas bristande förtrogenhet med den 

digitala plattformen försvårar arbetet.  

• Den sociala interaktionen som modellen medför upplevs som positiv av både 

läraren och eleverna.  

• Läraren och eleverna har olika upplevelser av elevernas inställning till 

kamratbedömning. Eleverna uttrycker sig positivt kring det men visar motsatsen 

med sitt beteende.  



 

33 

 

• Huvuddragen i återkopplingen är att eleverna vill vara snälla mot varandra och att 

tipsen på förbättringar endast är ytliga. Tydliga kriterier och mål med 

skrivprocessen skulle kunna vara en lösning.  

• Läraren upplever att STL gynnar de lågpresterande eleverna. 

 

Sammanfattningsvis upplevs arbetet med STL i skrivprocesser som positivt, men det finns 

delar där det finns utvecklingsmöjligheter. Kanske kan detta arbete bidra till att läraren får se 

klassens arbete ur ett annat perspektiv och därigenom hitta nya vägar. Utifrån slutsatserna 

finns det utrymme för vidare forskning i hur STL kan vara en del i arbetet med skrivprocesser. 

Det vore med andra ord intressant att bredda bilden av hur arbetet med modellen kan se ut i 

andra klasser och även i andra årskurser. Det finns även ett värde i att vidare undersöka 

effekter av arbetet med modellen. I en större skala vore det dessutom intressant att se hur en 

progression kan se ut från exempelvis årskurs 1 till och med årskurs 3 eller årskurs 6. 

Ytterligare ett möjligt forskningsområde, vilket vi upplevt vara bristande, är hur undervisning 

där eleverna använder digital teknik gynnas av social interaktion. 
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Bilaga A: Missivbrev till lärare 
 

Hej!   

 

Vi heter Patricia Guldvinge och Isabella Lövsveden och vi studerar vid Högskolan i Gävle till 

grundlärare med inriktning förskoleklass till årskurs 3. Vi skriver just nu på vårt 

examensarbete inom svenska och har valt att skriva om metoden Skriva sig till lärande (STL). 

Syftet med arbetet är att undersöka arbetet med STL samt upplevelsen av arbetet.   

För att undersöka detta önskar vi att få observera och intervjua dig. Observationerna kommer 

ej att dokumenteras på annat sätt än skriftligt. Intervjuerna kommer däremot att spelas in samt 

transkriberas. Inspelningarna kommer endast användas och behållas under denna studie. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst under studien har möjlighet till att 

avbryta din medverkan. Du kommer dessutom hållas anonym. Resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål. Studien kommer att publiceras på DiVA-portalen, som är ett 

öppet arkiv för publicering av studentuppsatser.   

  

Med vänliga hälsningar   

Patricia Guldvinge ofk13pvg@student.hig.se  

Isabella Lövsveden eep09iln@student.hig.se 

 

_________________________________________________________________________  

 

Jag samtycker till att medverka i studien och har förstått hur det insamlade materialet ska 

användas. Jag är medveten om att jag när som helst kan avsluta min medverkan. 

 

______________________________________________________  

Underskrift   

 

______________________________________________________  

Ort och datum    
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Bilaga B: Missivbrev till elever 
 

Hej!   
  
Vi heter Patricia Guldvinge och Isabella Lövsveden och vi studerar vid Högskolan i Gävle till 

grundlärare med inriktning förskoleklass till årskurs 3. Vi skriver just nu på vårat examensarbete 

inom svenska och har valt att skriva om metoden skriva sig till lärande (STL). Syftet med arbetet 

är att undersöka arbetet med STL i en klass.   

  

För att undersöka detta önskar vi att få observera och intervjua eleverna i årskurs 3 på  

[skolans namn]. Observationerna kommer ej att dokumenteras på annat sätt än skriftligt. 

Intervjuerna kommer däremot att spelas in samt transkriberas. Inspelningarna kommer endast 

användas och behållas under denna studie. Intervju kommer endast ske med ett fåtal av eleverna 

och det i samråd med läraren.   

  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och att eleverna när som helst under studien har möjlighet till 

att avbryta och där också deras medverkan. Klassen kommer dessutom hållas anonym. 

Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Studien kommer att publiceras på 

DiVA-portalen, som är ett öppet arkiv för publicering av studentuppsatser.   

  

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss   för 

mer information. Undersökningen kommer förhoppningsvis att påbörjas i början av mars.   

  

Med vänliga hälsningar   

Patricia Guldvinge ofk13pvg@student.hig.se 

Isabella Lövsveden eep09iln@student.hig.se 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Elevens namn ________________________  

  

□ Ja, jag låter mitt barn delta i undersökningen.   

□ Ja, jag låter mitt barn delta i observation men inte i intervju.   

□ Nej, jag vill inte att mitt barn medverkar.    

  

 Vänligen se till att samtliga vårdnadshavares underskrift är med.    

 

  

______________________________________________________  

Vårdnadshavares underskrift   

 

______________________________________________________  

Ort och datum     

 

mailto:ofk13pvg@student.hig.se
mailto:eep09iln@student.hig.se
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Bilaga C: Observationsschema 
 

Observationsschema  
 

Lektionsinnehåll/ämne:  

 

 

 

 Inledning Arbetsgång lärare  Arbetsgång elever Avslut 
Mål  

 

 

 

 

 

   

Inspiration 

och 

förförståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Texttyp och 

skrivstrategier  
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Skrivande och 

formativ 

återkoppling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Publicering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bedömning 

och 

utvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hur används 

tekniska 

hjälpmedel? 
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Bilaga D: Intervjuguide för inledande lärarintervju 
 

 

Intervjuguide – Inledande intervju med lärare 

 

Generellt: 

o Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Hur länge har du arbetat med STL? 

 

Arbetet med STL: 

o Hur såg din uppstart av arbetet med STL ut? 

o Hur ser arbetet med modellen ut idag? 

• Beskriv gärna arbetsgången (STL-cirkeln?) 

 

Upplevelser av arbetet med STL: 

o Kan du beskriva dina tankar om STL innan uppstarten? 

o Kan du beskriva hur du upplever arbetet med modellen? 

• Svårigheter/fördelar? 

o Hur uppfattade du att eleverna upplevde arbetet vid uppstarten? 

o Hur uppfattar du att eleverna upplever arbetet nu? 

 

Avslutande tankar: 

o Vill du lägga till någonting eller har du några andra funderingar/tankar som vi bör veta 

om? 
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Bilaga E: Intervjuguide för avslutande lärarintervju 
 

 

Intervjuguide – Avslutande intervju med lärare 

 

Arbetet med STL: 

o Hur tänker du kring bedömning när du arbetar med STL? 

o Vad ser du som nästa steg för eleverna i arbetet med STL? 

o Vad är största förändringen för er i arbetet med STL i skrivprocesser? 

 

Upplevelser av arbetet med STL: 

o Hur upplever du att det är för dig som lärare att arbeta med STL? 

o Vad är fördelarna/nackdelarna med att arbeta med digital teknik? 

o Vad upplever du är det mest givande med STL om du ser till eleverna? 

 

Avslutande tankar: 

o Vill du lägga till någonting eller har du några andra funderingar/tankar som vi bör veta 

om? 

o Är det någonting du vill fråga oss? 
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Bilaga F: Intervjuguide för elevintervjuer 
 

 

Intervjuguide – Intervju med eleverna 

 
Inledande frågor: 

o Hur tycker ni att det är att skriva? 

o Vad är roligast att skriva?  

 

Frågor för studien: 

o Hur tycker ni att det är att skriva texter i OneNote? 

o Hur känns det att skriva på dator istället för med papper och penna? 

o Hur tycker ni det är att skriva texter som era klasskamrater får läsa? 

o Hur känns det att få återkoppling/kommentarer på era texter? 

• Varför tror du att det känns så? 

o Hur tycker ni det är att läsa andras texter?  

o Hur känns det att ge återkoppling/kommentarer till andra? 

• Varför tror du att det känns så? 

• Är det lätt/svårt? 

o Varför tror ni att [läraren] vill att ni ska ge varandra återkoppling? 

 

 

Något som är svårt? 

Något som är extra roligt?  

 

 

 


