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Abstract 
The purpose of the study is to investigate some teachers' perceptions, strategies and conditions 

for working with the WTL (Writing to Learn) method for students in reading and writing 

difficulties in earlier years. The issues that are in focus is how the teachers in the study 

perceive that the method affects the learning of students in reading and writing difficulties 

such as, strategies and conditions  required for working with the method and adjustments 

necessary for students in reading and writing difficulties, how they will get the most out of the 

method.  

 

The study is based on five semi-structured interviews with experienced teachers practising the 

WTL method, with different experiences of literacy teaching and different many years in the 

profession. The interviewer used an interview guide and follow-up questions were asked 

during the interview. The interviews were transcribed and then analyzed with hermeneutic 

from a sociocultural perspective. 

 

Results indicated some factors that are important in terms of the WTL method for students in 

reading and writing difficulties, such as adapting tasks, customize response work, organizing 

group or pair work, update compensatory aids and work with the climate in the class so that 

students in reading and writing difficulties feel themselves included as one in the community 

and motivated in their work. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar, strategier och förutsättningar 

för att arbeta med STL- metoden för elever i läs- och skrivsvårigheter. Frågeställningarna som 

står i fokus är hur lärarna i studien uppfattar att metoden påverkar lärandet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, strategier och förutsättningar som krävs för att arbeta med metoden och 

anpassningar som behövs för att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska få ut det mesta av 

metoden. 

 

Studien bygger på fem semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i STL- metoden, 

skriva sig till lärande, med olika erfarenheter av läs- och skrivlärande samt olika många år 

inom yrket. Vid intervjuerna användes en intervjuguide och under samtalets gång ställdes 

följdfrågor. Intervjuerna transkriberades för att sedan blir analyserade med hermeneutiken 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Resultat visar på några faktorer som är viktiga vad det gäller STL som arbetssätt för elever i 

läs- och skrivsvårigheter som till exempel anpassa uppgifter, anpassa responsarbete, 

organisera grupp eller pararbete, uppdatera kompensatoriska hjälpmedel och arbeta med 

klimatet i klassen så att elever i svårigheter känner sig inkluderade, som en i gemenskapen 

och motiverade till sitt arbete. 

 

 

 

Nyckelord 
Social interaktion, digitala verktyg, kamratrespons, skriva sig till lärande, STL, lärarens 

uppfattningar, läs- och skrivsvårigheter 
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Inledning 

Genom speciallärarutbildningen har jag fått kunskaper om de olika svårigheter som eleverna 

kan hamna i samt att svårigheterna kan bero på olika faktorer runt omkring eleven. Lärandet 

ser olika ut hos olika elever och en lärarens kompetens är viktig då eleven behöver möta olika 

metoder för att lära sig läsa och skriva. Som speciallärare i språk-, läs- och skrivinlärning 

behöver även jag vara skicklig på att hitta vägar och metoder för elevernas lärande, utforma 

anpassningar och eliminera svårigheter som kan uppstå i deras läs- och skrivutveckling. En ny 

metod som jag som lärare kom i kontakt med genom mitt arbete är STL-metoden (Skriva sig 

till lärande). Metoden använder digital teknik och pedagogik där kommunikation mellan 

eleverna är en viktig förutsättning för elevernas lärande och språkutveckling. Eleverna 

använder sig av digitala verktyg när de skriver, återkopplar på varandras texter och publicerar 

sina arbeten via en webbsida. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bidrar med att sprida 

metoden vidare och erbjuder utbildning inom STL- metod för lärare i grundskolans alla 

årskurser (skl.se). Skolverket (2017) förklarar begreppet digitala verktyg inom utbildningen 

som ett övergripande begrepp för olika sorters redskap, utrustning, system och programvara. 

Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som exempelvis en dator, smarttelefon eller en 

kamera men det kan också vara en programvara eller en internetbaserad tjänst. Från 1 juli 

2018 kommer förändringarna i grundskolans läroplan att träda i kraft. Digitala verktyg ska 

ingå i skolan med syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Nail Selwyn, gästprofessor på 

Göteborgs Universitet och forskare har redogjort för vad digitaliseringen innebär för både 

elever och lärare, positiva och negativa aspekter samt vilka ramar som gäller för 

verksamheten om det ska ske någon förändring (Godhe, 2018). Han hävdar att ett kritiskt 

förhållningssätt till digitaliseringen behövs. STL- metoden som använder sig av digitala 

verktyg i undervisningen är ett steg i denna digitaliserade riktning. Utvecklarna av metoden 

har beaktat vilka ramar som gäller för verksamheten vid digitalisering och kritiskt granskat sin 

metod. Men hur förhåller sig metoden till elever som har det svårt med läs- och 

skrivinlärning? Vad innebär metoden praktiskt för lärare i verksamheten med tanke på elever 

som befinner sig i svårigheter? Min nyfikenhet att vilja undersöka STL- metoden ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv väcktes. 

  

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om, strategier och 

förutsättningar för att arbeta med STL- metoden för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Frågeställningar 
1. Hur uppfattar lärarna att metoden påverkar lärandet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter?   

2. Vilka strategier och förutsättningar krävs för att arbeta med metoden, enligt lärarna? 

3. Vilka anpassningar, enligt lärarna, behövs för att eleverna i läs- och skrivsvårigheter 

ska få ut det mesta av metoden?  
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Bakgrund 

I bakgrunden ingår följande rubriker: Skriva sig till lärande med presentation av STL- 

metoden och STL- cirkeln; Bedömning för lärande och formativt arbetssätt; IKT i skolan och 

vad som står i styrdokumenten; Vad innebär det att lära sig läsa och skriva; Läs- och 

skrivsvårigheter och Motivation och självkänsla och dess betydelse för lärande.  

 

Skriva sig till lärande- presentation av STL- metoden  
Agélii Genlott och Åke Grönlund, har utvecklat STL- metoden med inspiration från Arne 

Tragetons ASL (att skriva sig till läsning), som kallas internationellt RtW metod (Read 

through Writing). Genom att förbättra några processfaktorer som sammarbete mellan elever, 

att öva på att uttrycka sig med egna ord, formativbedömning och bedömning av sitt eget 

arbete, har Agélii Genlott och Grönlund (2016) skapat en metod som kombinerar social och 

formativ interaktion mellan elever och lärare via ett forum för samarbete och digitala verktyg. 

De menar att teknikanvändning stödjer och underlättar lärandeprocesser och bidrar till 

positiva resultat på både läsning och skrivning. Vidare anser de att STL- metoden påverkas av 

flera effektiva pedagogiska faktorer som formativ feedback, formativ bedömning, att 

synliggöra lärande, samarbete samt tidig inlärande av olika textgenrer.  

Agélii Genlott och Grönlund studie (2016)  testade om STL- metod, som stöds på 

informations- och kommunikationsteknik (IKT), gav bättre studieresultat än när eleverna 

undervisades traditionellt och inte integrerat med digital teknik, eller när eleverna har tillgång 

till tekniken, men inte undervisas efter STL- modellen eller någon annan strukturerad 

pedagogik. I denna studie ingick 502 elever med eller utan någon typ av svårigheter och som 

undervisades utifrån någon av de olika metoderna under en period av tre år. Bland elever som 

ingick i studien fanns även de som var i någon typ av svårigheter. Två kontrollgrupper 

användes, en med traditionell undervisning där inte användes någon form av digitala verktyg 

och en med undervisning där användes digitala verktyg fast utan något val av pedagogisk 

metod. Bedömningen standardiserades genom användandet av nationella ämnesprov i svenska 

respektive matematik för årskurs tre vilket är de enda rikstäckande test som utförs av alla 

elever i årskurs tre i Sverige, samt innehåller betygsriktlinjer (Agélii Genlott & Grönlund, 

2016). Resultat av deras studie visar att STL- metoden ger bättre och jämnare resultat än både 

traditionell undervisning, som i det här fallet är undervisning utan användning av digitala 

verktyg, och en undervisning som använder sig av digitala verktyg men utan något val av 

pedagogisk metod. STL-metoden resulterar även i mindre könsskillnader samt att elever i 

svårigheter som till exempel dyslexi eller någon typ av språkstörning presterar bättre i STL- 

gruppen (Agélii Genlott & Grönlund, 2016). 

STL-cirkeln 
Den övergripande metodiken i STL grundar sig på STL- cirkeln, utvecklad av Annika Agélii 

Genlott för läs- och skrivutveckling integrerat med andra ämnen. Den är tänkt att fungera, 

enligt Agélii Genlott och Grönlund (2014), som ett redskap och stöd för lärare från planering 

av undervisningen utifrån Lgr11 till dess att det är dags för bedömning och utvärdering av 

elevernas kunskaper. De menar genom att tydliggöra de val av förmågor, centralt innehåll och 

kunskapskrav som arbetas med i ett arbetsområde, skapas förståelse för målet med arbetet.  
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Inspiration och förförståelsen är viktiga då eleverna inspireras till engagemang och intresse. 

Agélli Genlott och Grönlund (2014) menar att utan det lämnas en hel del elever utan 

tillräcklig grund och ramverk att hålla sig till. Genom att exemplifiera olika texttyper för 

eleverna genom sagor, faktatexter, berättande texter eller att skriva gemensamma texter 

tillsammans med eleverna, visas enligt metodskaparna, på skillnaderna i uppbyggnad av 

texterna och vilka ord som passar bra inom respektive textgenre.  De menar vidare att genom 

att fokus ligger på läs- och skrivutvecklingen samt skrivprocessen, kan eleverna skriva med 

hjälp av digitala verktyg då möjligheten finns att även kan koppla på någon form av talsyntes.  

Publicering på webbsidan och återkoppling sker när eleverna är klara med sitt skrivande.  

Agélli Genlott och Grönlund (2014) poängterar att innan återkopplingen sker är det viktigt att 

vid flera tillfällen både diskuteras och praktiskt visas på vilket sätt detta ska göras. 

Bedömningen fungerar formativt, och är ett medel för framåtsyftande återkoppling från lärare 

liksom elever emellan, med syfte att ge eleven ledning och hjälp (Agélli Genlott & Grönlund, 

2014).  

 
 

 Steg i STL- metoden- STL- cirkeln (Agélii Genlott & Grönlund, 2013) 

 

Bedömning för lärande och formativt arbetssätt 
Kunskapsbedömningar, i ett kunskapssamhälle som betonar livslångt lärande, måste sträva 

efter att individens behov av kunskaper blir tillfredsställda genom att eleven själv har 

kunskaper om sina starka och svaga sidor för att kunna sortera sig själv och göra aktiva val 

som passar (Lundahl, 2014). Kunskapsbedömningar, enligt honom, ska kunna främja 

utvecklingen av nya färdigheter och kunskap syns som medel för andra mål och inte som mål 

i sig. Med detta menar han att lärande processer är i centrum.  

Den bedömningen som innefattar en framåtsyftande återkoppling, utvecklar lärandet 

(Lundahl, 2014). Därför har undervisningsprocessen och lärarens betydelse för elevens 

lärande samt feedback och återkopling, enligt Lundahl, en central roll i allt lärande. Han 

menar att undervisningen måste planeras så att den kan leda fram till att eleverna får möjlighet 

att visa vad de kan. 

Effekterna av formativ bedömning är enligt Lundahl (2014), att svagare elever får lust för 

skolan och undervisningen blir mer givande när lärandet hamnar i första rummet och 

STL-cirkelns sex steg: 

1.  LGR 11 – Syfte och kunskapsmål 

2.  Inspiration och förförståelse 

3.  Texttyper & skrivstrategier 

4.  Skrivande och formativ återkoppling  

5.  Publicering  

6.  Bedömning och analys 
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elevernas självkänsla främjas. För att feedback ska fungera effektivt för lärandet behöver den 

vara riktad mot uppgiften och innehålla information om hur uppgiften kan utföras mer 

effektivt, hur mål ska nås. Minst effektiv är återkoppling i form av beröm, bestraffning och 

belöningar därför den typen av återkoppling, enligt Lundahl, ger ingen ledning om den 

kunskap som ska inhämtas. Han menar att omedelbar feedback är mer effektiv än fördröjd och 

att svagpresterade elever har större behov av omedelbar feedback som är mer 

uppgiftsrelaterad, specifik kommentar, än andra elever.  

 

IKT i skolan 
Den digitala utvecklingen spelar en stor och viktig roll i vardagen, både i arbetslivet och på 

fritiden. Dialog, interaktion, samarbete och viral spridning börjar ersätta den enkelriktade 

kommunikationen och detta får också konsekvenser för skolans verksamhet (Pålsson, 2014).  

Enligt Pålsson (2014) ar tillgången till datorer i skolan ökat kraftigt sedan 2008 men att det 

finns ett stort behov av kompetensutveckling och stöd bland lärare när det gäller den digitala 

utvecklingens pedagogiska möjligheter. Han menar att datorn används huvudsakligen för 

informationssökning, som skrivmaskin och för att göra presentationer.    

2013 har Sveriges kommuner och landsting (SKL), fått i uppdrag från regeringen att 

genomföra insatser som kan driva digitaliseringen i skolan (Pålsson, 2014). Enligt honom har 

det även uppstått ett utvidgat kollegium som spelar en kraftfull och pådrivande roll för den 

fortsatta utvecklingen av skolan. Det betyder att kompetensutvecklingen sker i allt högre grad 

utanför de traditionella ramarna och den ojämna utvecklingen ser Pålsson som ett problem 

och han befarar att klyftorna mellan skolor och kommuner växer mer och mer. Detta påverkar 

möjligheterna att uppnå en likvärdig skola för alla elever.  

Styrdokumenten  
I läro- och kursplanerna används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala 

medier. Inom utbildning används digital teknik ofta som ett övergripande begrepp 

(Skolverket, 2017). Ett digitalt verktyg kan vara, enligt Skolverket (2017), en fysisk enhet 

som till exempel en dator, smart telefon eller en kamera, men också en programvara eller en 

internätbaserad tjänst medan digitala medier omfattar plattformar och verktyg för 

kommunikation och skapande av till exempel webbtjänster, e-tidningar eller sociala medier. 

Digitala verktyg är en viktig del i olika stödinsatser. De kan användas för att variera och 

anpassa undervisningen. Digitala verktyg ger oss möjlighet att vara del av nya forum och 

ännu en plattform för kunskapande öppnas. I styrdokumentet står det skrivet att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg så att det främjar 

kunskapsutvecklingen. Undervisningen måste medvetet organiseras så att de digitala 

verktygen verkligen används på sätt som stödjer elevernas lärande (Skolverket, 2017). För att 

kunna leva upp till det här, krävs vissa förutsättningar. Brist på utrustning, enligt Skolverket 

(2017), ska inte få begränsa elevernas möjligheter att utveckla de kunskaper och förmågor 

som beskrivs i läroplanen. 

 

Vad innebär det att lära sig läsa och skriva 
Både tal- och skriftsystemen är kulturella artefakter som eleven tillägnar sig i 

socialisationsprocessen (Wengelin & Nilholm, 2013). Uppfattningen att ett ljud motsvarar en 
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bokstav kan leda till felstavningar enligt Wengelin och Nilholm, därför att språkljud låter 

olika i olika sammanhang och anpassar sig efter andra ljud runt omkring. De menar vidare att 

utöver att kunna koda in orden måste nybörjarskribenten gå från talspråkets 

konversationssituation till en kommunikationssituation och samtidigt kämpa med formandet 

av bokstäver eller att hitta tangenter på tangentbordet. Därför tar stavningen i början av 

skrivandet en stor del av elevens kognitiva resurser.  

Att inse nyttan och meningen med att kunna läsa och skriva är en av förutsättningarna att 

tillägna sig skriftspråket (Fridolfsson, 2015). Därför menar Fridolfsson (2015) att motivation 

har stor betydelse för läsutveckling. Läsaren är inte en passiv mottagare utan det sker ett möte 

mellan den som läser texten och den som skrivit och tillsammans skapar de mening i texten 

(Wengelin & Nilholm, 2013). Läsning enligt Wengelin och Nilholm, kan ses som förståelse 

som inkluderar alla typer av tänkande som värdera, fantisera, resonera, lösa problem och 

textförståelse. De anser att andra sätt att se på läsandet handlar om igenkänning av ord, 

ordavkodning eller att se på läsande som språklig och kognitiv aktivitet som består av både 

avkodning och förståelse. De menar vidare att målet med läsande är att förstå vad vi läser, det 

handlar om att ta emot texten och ge den mening.  

Förmågorna att kunna läsa och skriva hänger ihop och är två sidor av samma process som kan 

stödja varandra (Fridolfsson, 2015). Fridolfsson menar vidare att kunna uttrycka sig i skrift är 

en process som är svårare än att uttrycka sig muntligt och en automatisering av skrivningens 

formella sida krävs för att eleven ska kunna fokusera på innehållet. 

Faktorer som påverkar samspelet mellan läsare och text, enligt Wengelin och Nilholm (2013), 

är förförståelse och syfte med läsningen. De framhåller att en van läsare läser en text, 

utvärderar sin förståelse under tiden och vidtar åtgärder om förståelsen inte finns. Vidare 

menar de att god ordavkodning och läsflyt underlättar läsförståelsen men räcker inte till en 

god läsförståelse. Fridolfsson (2015) anser att skickliga läsare har tidigt skaffat sig en 

föreställning om vad en text kommer att handla om, som samspelar med avkodningen. 

Fridolfsson (2015), precis som Wengelin och Nilholm (2013), hävdar att hur mycket eleverna 

förstår den lästa texten beror på deras erfarenheter och förkunskaper.  

 

Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter kan vara resultat av undermålig undervisning eller bristande 

sociokulturella erfarenheter (Myrberg, 2007). Myrberg hävdar att de elever som inte lyckas 

läsa trots goda betingelser kan ha biologisk betingade svårigheter. Tidigare var det vanligt att 

anse att inlärningsproblem i skolan beror på elevens kognitiva svårigheter. Den nyare synen 

på lärande, enligt Taube (2013), visar att användandet av effektiva strategier vid inlärning och 

enligt Wengelin och Nilholm (2013), de kulturella praktiker som eleverna är delaktiga i är 

betydelsefulla att uppmärksamma. Elever som engagerar sig i sin inlärning och med 

målinriktad motivation, väljer de rätta effektiva strategierna medan elever med passiv 

inlärningsstil och dålig uthållighet vid lösning av uppgifter i skolan, misslyckas ofta med att 

välja de rätta strategierna och saknar förmåga att kontrollera sin egen inlärning (Taube, 2013). 

Dessa elever har ett stort behov av att möta förståelse och tolerans enligt Taube (2013).  

Wengelin och Nilholm (2013) argumenterar för betydelsen av förebyggande arbete, en 

undervisning som är inriktad på att problem med läs- och skrivlärandet inte uppstår. En hel 

del empirisk forskning visar att elever som får ett bra stöd i sin läs- och skrivutveckling 
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uppvisar få problem som karakteriserar till exempel dyslexi (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Även Myrberg (2007)  påpekar att möjligheter att förebygga samt åtgärda läs- och 

skrivsvårigheter genom träningsinsatser finns. Att skräddarsy en träningsinsats är att föredra, 

enligt Myrberg (2007), därför att elevens individuella styrkor och svagheter är en lämpligare 

plattform för åtgärder än diagnosen. 

Dyslexi antas orsakad av en specifik biologisk faktor och innebär problem att avkoda skriven 

text som (Wengelin & Nilholm, 2013). Enligt Wengelin och Nilholm (2013), handlar det inte 

om att förstå innehållet av det skrivna utan läsningens tekniska färdighet. I början av 

skrivandet upptar stavningen en stor del av elevens resurser och så förblir det ofta för elever 

som hamnar i läs- och skrivsvårigheter.   

 

Motivation, självkänsla och sociala interaktioner 
Elevens dagliga erfarenheter av sina läs- och skrivprestationer påverkar dennes självbild som i 

sin tur påverkar beteenden i läs- och skrivsituationer (Taube, 2013). Taube menar att det finns 

starka samband mellan elevens självbild och prestationer i skolan och att en negativ självbild 

gör att eleven inte effektivt utnyttjar den kapacitet den har. Även Hugo (2011), hävdar att den 

inre kraften är viktigast och menar att genom att stärka elevens självförtroende och dess 

självbild väcks motivationen till skolarbete. Enligt Taube (2013), är det viktigt att skapa 

klassrum som medverkar till att alla elever får stärkt tilltro till sin egen förmåga och sitt eget 

värde. Taube menar vidare att genom att skapa positivt klassrumsklimat som kännetecknas av 

en accepterande inställning, respektfull behandling av eleverna och förståelse för olika elevers 

olika behov, ges också ett inlärningsvänligt klimat.  

Dysthe (2003) kopplar detta till ett sociokulturellt perspektiv och menar att motivation finns 

inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på eleven. Enligt Dysthe är det avgörande 

för motivationen i vilken mån skolan lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som 

stimulerar till aktivt deltagande, där eleven känner sig uppskattad och accepterad som någon 

som kan.  Det som Hugo (2011), anser är viktigt för att väcka motivation hos eleverna är att 

skapa lärande situationer som eleverna upplever som riktiga med omedelbar respons. Hugo 

menar då att lärande sker i lustfyllda situationer. Han väljer även ut ett meningsfullt 

sammanhang i undervisningen med lite längre pass som inte är splittrade som 

motivationshöjande. Det är även av vikt att lärarna reflekterar över sin egen undervisning i 

motivationshöjande syfte, anser Hugo.  

Vi alla är förankrade i en kultur och i en gemenskap och vårt sätt på hur vi tänker och handlar 

i alla situationer även inlärningssituationer, påverkas av denna kulturförankring (Dysthe, 

2003). Enligt Dysthe (2003), sker allt lärande i samspel mellan den sociala gruppen som 

eleven är en del av och de individuella mentala processerna hos eleven. Dysthe menar att vi 

inte kan studera lärandet som ett isolerat fenomen utan vi måste se på hela kontexten. Även 

Gibbons (2006) menar att lärande ses som en integrerad social process där lärare och elever är 

aktiva deltagare i processen och lärandet ses som ett gemensamt arbete. Lärare och elever 

samarbetar för att utveckla nya färdigheter och begrepp.  



 

7 

 

Forskningsöversikt 

Jag har i den här studien intresserat mig för STL- metoden. När det gäller läs- och 

skrivinlärning finns det omfattande forskning om läs- och skrivförmåga med utgångspunkt i 

olika teoretiska perspektiv. Forskning som finns presenterat här tar upp effekterna av olika 

skrivarverktyg i läs- och skrivinlärningen med utgångspunkt i neurovetenskapligt perspektiv, 

kognitivt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. Forskning inom IKT i skolan, både i 

svensk och i internationell kontext presenteras därefter. Sist presenteras forskning om 

självbedömning och kamratbedömning. 

 

Effekterna av olika skrivarverktyg i läs- och skrivinlärningen 
Mangen och Balsvik (2016) har belyst i sin studie några konsekvenser av övergången från att 

skriva för hand till skrivning med tangentbord i början av skrivinlärning. Resultat ur ett 

neurovetenskapligt perspektiv visar att de motoriska processer som behövs för att skapa 

bokstäver för hand, underlättar senare för barns bokstavsuppfattning, kunskap om bokstäver 

och bokstavskombinationer. Handskrivning visar sig viktigt för bearbetning av bokstäver i 

hjärnan. Även att hantera alla variationer i skrift som eleverna får med handskrivning kan 

hjälpa vid avkodning av texten. Resultaten i studierna av Wollscheid, Sjaastad och Tömte 

(2015) och James och Engelhardt (2012), som har sin utgångspunkt i samma perspektiv: 

neurovetenskap, visar att elever som skrev för hand uppvisar en större aktivitet i vänstra 

hjärnhalvan, vilket de hävdar ligger bakom framgångsrik läsning.  

Resultatet av James och Engelhardt (2012) och Kongsgården och Krumsvik (2016) studie 

visar att bokstavsbearbetning påverkas mer av en motorisk upplevelse som att skriva för hand, 

än av att skriva på tangentbord. Att skriva gav mer aktivitet på vänstra hjärnhalvan än att 

spåra eller skriva på tangentbord (James & Engelhardt, 2012). När eleverna skriver för hand 

är det nödvändigt att planera utförandet av åtgärden vilket inte behövs när dem skriver på 

tangentbord (Kongsgården & Krumsvik, 2016). Även forskningsresultat i Arndt (2016) och 

Dahlström och Boström (2017) studier tyder på att handskrivna anteckningar framkallar en 

djupare behandling av information än digitala anteckningar. Innehållet i skrivna texter ändras 

när digitala resurser används till mer beskrivande texter medan handskrivna texter innehåller 

känslor och tankar (Dahlström & Boström, 2017). 

Ur studier som har tittat på fenomenet ur ett kognitivt perspektiv finner Mangen och Balsvik 

(2016) att finmotoriska färdigheter visar sig vara en signifikant förutsägare för senare 

akademiska prestationer. Studien belyste kroppens roll och bra motoriska färdigheter för 

kognitiv utveckling och lärande. Enligt deras studie underlättar handskrivning automatiken. 

Automatiserad skrivning har dessutom visat sig vara den bästa förutsägelsen för textlängd 

samt textkvalitet för barn i grundskolan. Även Arndt (2016) visar att handskrivning framkallar 

ytterligare mentala föreställningar av innehållet som är bra för lärande. Samtidigt påvisar 

deras studie att handskrift framkallar en kognitiv belastning i början av bokstavsinlärning.  

Omogna finmotoriska färdigheter hos lågstadieelever och deras svårigheter att skriva 

bokstäver för hand ses som vanligaste argumentet för tangentbordsskrivning enligt både 

Mangen och Balsvik (2015) och Arndts (2016) studier. Mangen och Balsvik (2016) ser att 

brist på handskriftsövningar kan ha en effekt av att försämra andra finmotoriska färdigheter. 

Aragón-Mendizábal, Delgado-Casas, Navarro-Guzmán, Menacho-Jiménez och Romero-Oliva 
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har i sin studie (2016) observerat äldre elevers inlärning genom att använda 

tangentbordsskrivna och handskrivna anteckningar. Även deras resultat visar att dator är ett 

effektivt verktyg för att få in information snabbare men vad det gäller att återkalla 

anteckningarna från minnet visar att handskrivning ger ett betydligt bättre resultat. Aragón-

Mendizábal et al. (2016), menar att anteckningar som sker på tangentbord leder till mycket 

ytlig bearbetning av det som skrivs vilket påverkar återkallande av innehållet. 

Andra forskare (Mangen och Balsvik, (2016); Wollscheid et al., 2015) har tittat på fenomenet 

ur ett sociokulturellt perspektiv och har funnit fördelar med tangentbordsskrivning. Enligt 

Mangen och Balsvik (2015), Wollscheid et al. (2015) och Arndts (2016) studie ses 

tangentbordsskrivning som mer motiverande och något som underlättar framställning av text. 

Kongsgården och Krumsvik (2016) kom i sin studie fram till att användning av läsplattor 

underlättar lärandet när inlärningsprocessen involverar interaktion, samspel och deltagande 

mer än passiv konsumtion av kunskap. Även Wollscheid et al. (2015), presenterar studier 

inom sociokulturella perspektiv och New Literacy Studies som visar att användning och 

utveckling av skriven text producerad i samspel med andra, är en av de viktiga aspekterna för 

lärande. Wollscheid et al. (2015) kallar penna och tangentbord för inlärningsverktyg.  

 

Informations- och kommunikationsteknik i skolan 
Undersökning i en svensk kontext kommer fram till att IKT, och en välutformad social miljö 

inklusive formativ feedback och formativ bedömning samt en digital social interaktion bland 

elever och lärare, leder till en bättre läs- och skrivförmåga. Agélii Genlott och Grönlund 

(2013) har kommit fram till att den sociala processen ökar motivationen hos alla elever. 

Texterna som skrivs blir till att kommunicera med klasskamrater och inte som en uppgift som 

läraren senare kommer att kontrollera och korrigera. Agélii Genlott och Grönlund har 

utvecklat och testat STL- metoden, skriva sig till lärande, som använder IKT i kombination 

med en pedagogisk metod och kommit fram till att metoden förbättrar resultatet i läsförmåga 

och matematik samt leder till bättre prestanda bland lågpresterande elever, om det jämförs 

med den traditionella metoden eller ITU metoden som är en metod där eleverna har tillgång 

till tekniken men inte arbetar efter någon strukturerad pedagogik. Agélii Genlott och Grönlund 

poängterar att digital teknik i sig inte leder till att studieresultaten förbättras. I iWTR 

(Integrated Write to Read) programmet testades elevtexter i årskurs ett mot kriterier från Lgr 

11 Nationella prov för årskurs tre och fann att de texterna inte kunde jämföras med 

kontrollgruppens texter som var korta och kunde inte kvalificeras som berättelser (Agélii 

Genlott & Grönlund, 2013). Detta uttalande antyder en stor fördel för iWTR programmet 

(Arndt, 2016). Efterföljande studie av Agélii Genlott och Grönlund (2016), byggde på en 

studie gjord två år tidigare och den fortsatte att testa effekterna av iWTR programmet på ett 

större urval och inkluderade flera ämnen och att elever i svårigheter som till exempel dyslexi 

eller någon typ av språkstörning presterade bättre i STL- gruppen. Mer ingående om studien 

att läsa i bakgrundsdelen. 

Arndts (2016) internationellt övergripande studie visade att det ser olika ut i olika länder hur 

det satsas på digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. Vissa länder har försökt att 

använda digitala verktyg i undervisningen men återvänt till det traditionella sättet att lära 

eleverna läsa och skriva. Vissa länder föredrar att använda digitala medier som extra metod 

bland alla andra metoder. Vissa länder är ovilliga att distribuera digitala verktyg, särskilt i den 

tidiga läsningen och skrivningen. Vissa länder genomför ett framgångsrikt koncept som de är 
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intresserade att fortsätta med. Arndts (2016) studie visar också på att lärande appar är 

avgörande för resultat i elevernas lärande. Eleverna trivs med Ipads och bedömer det som mer 

intressant än traditionellt lärande. Arndts (2016) studie jämförde lärande med eller utan 

digitala verktyg och resulterar till fördel för digitala verktyg. Några av argumenten han tar 

upp är att digitala verktyg i undervisningen stödjer olika slags interaktion och samarbete som 

är kända för att spela en viktig roll för lärande. Digitala verktyg (appar) är anpassade för 

individuellt lärande där dataprogram tar hänsyn till kunskapsnivå, tillgänglighet av olika 

scaffoldingsverktyg som talsyntes, taligenkänning och användning av pekskärmar för att 

registrera rörelse vid träning av handstil. Med användningen av digitala verktyg i 

undervisningen presenteras samma lärandeinnehåll i olika format och lärandet sker genom 

alla sinnen. Även Takala (2013), tittade på Arne Tragetons RtW metod (Read through 

Writing) baserat på tangentbordsskrivning istället för handskrivning. Takala (2013), likaså 

Agélii Genlott och Grönlund (2016), anser att metoden har fördelar för elever med speciella 

behov och elever med ett annat modersmål än svenska eftersom elever kunde välja vad de 

skrev och jobbade på sin nivå. Takala (2013) menar att metoden motiverar eleverna att skriva 

och utmanar deras sociala färdigheter. Eftersom elever skriver på sin nivå ökar det jämlikhet 

och självförtroende.  

I studierna som Arndt (2016) tittat på, som undersöker acceptans av digitala verktyg i 

undervisningen, ses förbättringar i undervisningen genom ett bredare utbud av 

inlärningsaktiviteter, ökning av samarbete och interaktion mellan eleverna och därmed elever 

som är mer aktiva i sitt lärande. Takala (2013) tycker att det är intressant att ingen påvisat 

uppmätta skriftliga färdigheter hos eleverna som hade och inte hade använt metoden. 

Utvärderingarna rapporterade i Arndt (2016) studie ger inte tillräckliga bevis för att penna ska 

ersättas med tangentbord och inga longitudinella data finns tillgängliga. Således är det för 

närvarande inte någon bra anledning att avstå från handskrivning tycker Arndt (2016).  Även 

Harrison, O´Hara och McNamara (2015) menar att det behövs longitudinella studier för att 

bedöma kamrat- och själbedömningens verkliga värde och fördelar.  

Både Takala (2013) och Arndt (2016) rapporterar i sina studier att användning av digitala 

verktyg i tidig läs- och skrivinlärning inte ansågs tillräcklig och kompletterades med andra 

metoder och verktyg, trots den positiva inställningen till digitala verktyg i undervisningen. 

Även Kongsgården och Krumsvik (2016) observerade i sin studie att utan en förändring i 

pedagogiken, bidrar inte tekniken till några hållbara förändringar i elevernas lärprocesser. 

Dahlström och Boström (2017) fann i sin studie emellertid att talsyntesen och 

ordbehandlingsprogram kan spela en avgörande roll för stöd i skrivprocessen för elever i läs- 

och skrivsvårigheter och elever med annat modersmål än svenska. Talsyntesen och 

ordbehandlare skapar möjligheter för eleverna att delta i textproduktion på mer lika villkor.   

 

Självbedömning och kamratbedömning 
Forskning genomförd i Irland av Harrison, O´Hara och McNamara (2015) visar att själv- och 

kamratbedömning tjänar alla åldrar i alla inlärningssammanhang och utvecklar elevernas 

kompetenser som kritiska, kreativa tänkare, effektiva kommunikatörer och sammarbetsvilliga 

individer. Dessutom ökades deras självkännedom och självreflektion. De hävdar att kamrat- 

och självbedömning utvecklar färdigheter, attityder och beteenden som är nödvändiga för att 

hjälpa eleverna att vara självsäkra och självständiga individer och få större kontroll över sin 

inlärning. Ett problem som lärarna till äldre elever såg är att lågpresterande elever ansträngde 

sig mer och ändå inte blev erkända som bedömare av andra elever. På grund av detta tycker de 



 

10 

 

att denna metod skulle passa bättre för elever på lägre stadier på grund av att eleverna där 

skulle visa mer empati och vänlighet för elever i svårigheter. Nackdelarna med metoden enligt 

Harrison et al. (2015), var också att det är mycket jobb med planering, organisation och 

vägledning i arbetet med denna metod.   

Däremot har Haelerman, Ghysel och Prince (2015), som i sin studie tittat på effekter av 

differentiering i en digital inlärningsmiljö, rapporterat positiva resultat som de menar, kan 

motivera skolor och lärare. De kom fram att differentiering i en digital inlärningsmiljö verkar 

vara ett effektivt sätt att förbättra läranderesultat för eleverna då med differentieringen 

förbättrades elevernas koncentration, fokus på uppgiften och prestationsförmåga. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är sociokulturellt perspektiv eftersom syftet med 

studien är att undersöka några lärares uppfattningar, strategier och förutsättningar i arbetet 

med STL- metoden. Studien avser belysa hur metoden påverkar lärandet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Sociokulturellt perspektiv är en lärandeteori som handlar om att människor 

söker kunskap i sociala sammanhang. Själva STL- metoden betonar språk och 

kommunikation i lärandet och har en syn på kunskap utifrån sociokulturellt perspektiv där 

sociala interaktioner och även interaktion med tekniken samt den sociala plattformen har stor 

betydelse för kunskapande.  

I det här kapitlet kommer jag att fördjupa mig i det sociokulturella perspektivet, hur den knyts 

till studien samt förklara några av de centrala begrepp som hör till perspektivet och dess 

koppling till studien.  

 

Det sociokulturella perspektivet 
Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs 

arbeten om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014). Vygotskij, enligt Säljö, intresserade 

sig för människors utveckling både ur ett biologiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv samt 

samverkan mellan dessa. Drivkraften och förutsättning till lärande enligt Vygotskij är 

interaktionen mellan utveckling och undervisning (Lindqvist, 1999).  

Grunden till den här studiens teoretiska val är Vygotskijs pedagogiska idéer som gäller den 

enskilda individens rätt att utvecklas, lärare som handledare i samarbete med eleven, elevens 

intresse som utgångspunkt, självständiga och aktiva elever och anpassning efter elevens 

behov, vilka Lindqvist (1999) menar utmärker sociokulturellt perspektiv. Sociokulturellt 

perspektiv betonar vikten av sociala samspel för lärande och utveckling samt att kunskap inte 

är något som överförs mellan människor utan något vi deltar i (Säljö, 2014). Säljö menar 

vidare att allt lärande sker i sociala sammanhang där kommunikationen har en central roll. För 

Vygotskij, enligt Säljö (2014), är människan ständigt under utveckling och har möjligheter att 

appropriera kunskaper i olika situationer oavsett ålder, det är människans naturliga tillstånd.  

Språk för Vygotskij är ett redskap med vars hjälp vi kan uttrycka oss. Språkets primära 

funktion är kommunikation och ett medel för social samvaro (Vygotskij, 1999). Genom det 

talade och skrivna språket kan vi kommunicera med andra människor om världen och 

tillsammans förstå den (Säljö, 2014). Genom kommunikation med andra formas vi som 

tänkande varelser (Vygotskij, 1999). Med detta menar Vygotskij enligt Säljö (2014), att 

språket finns mellan människor som ett medel för kommunikation men också inom människor 

för när vi tänker så tänker vi med språkliga redskap. Vygotskij (1999), har en teori kring hur 

människor lär sig vardagliga och vetenskapliga begrepp. Med vardagliga begrepp menas de 

grundläggande språkliga redskap som vi använder genom det dagliga samspelet med andra 

medan med vetenskapliga begrepp menas språk och begrepp som är mer abstrakta och 

kommer från vetenskapen och utanför den egna erfarenheten (Säljö, 2014). Enligt Vygotskij 

(1999) handlar undervisning om att elevernas erfarenheter konfronteras med vetenskapliga 

begrepp. Han menar att läraren har en avgörande roll att utmana elevernas tänkande och 

bygga relation mellan elevernas vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet.  
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Vi tolkar och gestaltar vår föreställningsvärld genom reproduktion och produktion (Vygotskij, 

1999). Produktivitet är en kreativ förmåga som alla människor har enligt Vygotskij. 

Reproduktion hör ihop med minnet och är en nödvändig förutsättning för tänkandet men det 

är den kreativa aktiviteten, enligt Vygotskij, som gör att människan kan skapa något nytt. Val 

av teori i studien anknyter till Vygotskij (1999) tankar om att tänkande och språk är centrala 

för medvetandet och utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller 

tänkande. Det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar och lärarens roll är att 

organisera miljön (Lindqvist, 1999).  

Centrala begrepp inom sociokulturell teori kopplade till studien 
Med mediering menas att människor använder redskap/ verktyg för att förstå sin omvärld och 

agera i den (Säljö, 2014). Enligt Säljö använder människan sig av språkliga och materiella 

redskap. För Vygotskij, enligt Säljö, har språket en särställning som medierande redskap. 

Säljö menar att det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss 

och att språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. I studien framträder 

mediering när eleverna använder sig av sociala interaktioner, återkopplingsarbeten och olika 

artefakter i form av kompensatoriska hjälpmedel och inläsningstjänst för att förstå omvärlden. 

Appropriering innebär att en person blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap och 

förstå hur de medierar världen (Säljö, 2014). I studien syns appropriering då eleverna genom 

lärarnas modellering, gemensamma skrivningar på tavlan och genom lärarnas organisering av 

de sociala interaktionerna inspireras och kan själva använda sig av modelleringen. 

Den närmaste proximala utvecklingszonen är den zon där den lärande är beroende av stöd 

från en mer kunnig som leder den lärande vidare genom att fästa uppmärksamheten på det 

som är viktigt att tänka på (Säljö, 2014). Det som kan göras med hjälp ligger inom närmaste 

utvecklingszonen och nivån i elevens närmaste utvecklingszon nås genom handledning 

(Lindqvist, 1999). I studien synliggörs den närmaste proximala utvecklingszonen när lärarna 

vid behov delar upp eller skräddarsyr uppgiften med tanke på elevens kunskapsnivå för att 

eleven med hjälp ska kunna utmanas till nästa nivå.  

Genom scaffolding ges det mycket stöd som efterhand avtar för att så småningom helt 

upphöra då den lärande behärskar färdigheten (Säljö, 2014). Genom scaffolding inom ramen 

för utvecklingszonen kan vi appropriera kunskaper (Säljö, 2014). I studien synliggörs 

scaffolding genom lärarnas användning av modellering i sin undervisning samt genom att 

organisera par- och grupparbeten i klassen. Dessutom syns den i att lärarna finns till hands 

och erbjuder de olika strategier så att eleverna blir medvetna om hur de ska jobba. Eleverna 

introduceras att använda olika mallar och lathundar, checklistor och ”börjor”. Så kallade 

”börjor” kan vara olika start på meningarna som eleverna kan använda sig av när de ger 

respons på en kamrats text.  

Enligt Vygotskij (1999) skapar människor redskap/ artefakter, för att tolka och konstruera sin 

föreställningsvärld samt utveckla, forma och bygga upp medvetandet. Enligt Nilholm (2016) 

skapar människan redskap/artefakter av olika slag som utvecklar och förändrar livsvillkoren.   

Att utvecklas innebär att lära sig behärska redskap för tänkande och problemlösning. Ett 

viktigt redskap där är språket (Nilholm, 2016). Språkets primära funktion är kommunikation 

och ett medel för social samvaro (Vygotskij, 1999). I studien synliggörs artefakter såsom 

språket i både muntlig och skriftlig form i återkopplingskommentarerna, Ipads, olika 

hjälpmedel som tangentbord, hörlurar, splittar, olika appar som ClaroRead, ”börjor” samt 

checklistor.  
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Metod 

Syfte med studien är att beskriva några lärares uppfattningar, strategier och förutsättningar för 

att arbeta med STL- metoden för elever i läs- och skrivsvårigheter.  I metodkapitlet redovisas 

för studiens kvalitativa metodologiska ansats, där beskrivs även några alternativa metoder och 

dess för- och nackdelar i förhållande till studiens syfte. Här presenteras också studiens 

analysmetod, giltighet och tillförlitlighet, de etiska överväganden, urval av studiens 

informanter, samt studiens genomförande och arbetsgång vid analys av resultatet.   

 

Kvalitativ metodologisk ansats 
Ahrne och Svensson (2011), tar upp att olika insamlingsmetoder är bra för att få reda på olika 

saker samt att vissa metoder lämpar sig bättre i vissa sammanhang än i andra. De anser vidare 

att skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder visar sig på olika sätt att ta fram och 

analysera data samt vilken roll forskaren har i detta arbete, hur frågorna ställs och hur 

informanter bemöts. De hävdar också att en forskare är en del av det som undersöks och har 

vissa egna förväntningar, föreställningar och värderingar om fenomenet. 

Den här studien har en kvalitativ inriktning och en kvantitativ inriktning valdes bort på grund 

av att studien undersöker några lärares uppfattningar, resultat av det som lärarna har funderat 

på och reflekterat över under STL- metodens användning i undervisningen. Studien vill 

synliggöra lärarnas funderingar och inte mäta dem. Vid kvalitativa metoder är miljöer och 

människor som studeras nära och det finns flexibilitet i forskningsprocessen mellan teori, 

analys och insamling av data (Ahrne & Svensson, 2011). Fördelar med den kvalitativa 

inriktningen, enligt Yin (2013), är att den ger en bild av den mening människorna själva 

tillskriver sina liv och omständigheter och inte återspeglar forskarens värderingar eller 

förutfattade meningar och åsikter. Det är en verklighet ur deltagarnas synvinkel vilket passar 

väl ihop med studiens syfte. 

Kvalitativ metod enligt Ahrne och Svensson (2011), bygger på intervjuer, observationer eller 

analys av texter som ska analyseras kvalitativt och inte med hjälp av statistiska metoder och 

redskap som fallet är vid kvantitav forskning. Då både Yin (2013) och Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att kvalitativa intervjuer syftar till att förstå deltagarna på deras egna villkor samt 

förstå världen ur deras synvinkel, blir intervju valet för studiens datainsamling. Intervju är ett 

sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden och enskilda människors känslor, 

uppfattningar och upplevelser  (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjun lämpar sig 

som bättre indikator för lärarnas uppfattningar än observationer. Däremot skulle observationer 

kunna vara ytterligare komplement till att synligöra strategier och de förutsättningarna som 

lärarna använder sig av i arbetet med STL-metoden.  

Dalen (2015) skiljer mellan öppna och mer strukturerade eller fokuserade intervjuer. Hon 

menar att i en öppen intervju berättar informanterna så fritt som möjligt om sina 

livserfarenheter. Intervjuare förbereder inga frågor i förväg och är beroende av att 

informanterna vill öppna sig. Den metod som anses vara lämplig att besvara den här studiens 

forskningsfrågor är däremot semistrukturerade intervjuer då en informant i taget intervjuas, 

och samtalet inriktas på bestämda ämnen valda i förväg, som enligt Dalen (2015) och 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011), har sina fördelar. De anser att fördelen med att göra 
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semistrukturerade intervjuer är möjligheten att anpassa frågorna efter situationen, ställa 

följdfrågor och ändra ordningen frågorna ställs, på ett helt obundet sätt än vid användning av 

ett helt standardiserat frågeformulär. Även Yin (2013) menar att med uppföljningsfrågor 

stimuleras deltagare att utveckla sina kommentarer. Intervjuaren är fri att ta upp nya ämnen, 

ställa nya frågor och hitta nya angreppssätt under samtalets gång och på så sätt kan få svar på 

andra relevanta frågor som dyker upp under samtalet och få en bredare bild med fler nyanser 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Valet att i studien använda semistrukturerade intervjuer 

med en informant i taget kräver att intervjuaren har ett intensivt lyssnande på informanten, 

enligt Yin (2013). Dessutom anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), att det krävs 

intresse av intervjuaren på vad informanter har att berätta. 

Analysmetod 
För att analysera studiens data används hermeneutik som analysmetod. Hermeneutik hjälper 

att förstå och tolka lärarnas uttalanden i de transkriberade intervjuerna. Samtidigt sker ett 

försök att förstå resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv vad det gäller artefakter, 

mediering, appropriering samt den proximala utvecklingszonen. Hermeneutiken handlar 

enligt Westlund (2015), om att tolka, förstå och förmedla vilket gör att det lämpar sig bäst när 

syftet med studien är att få tillgång till informanternas upplevelser och uppfattningar av 

fenomenet. Detta stämmer överens med syfte i denna studie. Genom nuvarande anställning 

har jag kommit i kontakt med STL- metod vilket resulterar i att jag förstår att en tolkning mot 

sociokulturella centrala begrepp perspektiviserar studien. Med detta visar jag för läsaren min 

förförståelse av STL- metoden vilket enligt Westlund (2015) tydliggör för läsaren vilka 

ingångsvärden som finns med vid val av angreppssätt. Data som ger informanterna utrymme 

att utveckla egna erfarenheter, upplevelser och uppfattningar, lämpar sig för att tolkas 

hermeneutiskt (Westlund, 2015). Westlund menar vidare att vid tolkning av en utsaga, 

argumentation för tolkningen och analysprocessens synliggörande gör att läsaren instämmer i 

att tolkningen passar in i helheten och är rimlig. Även kontexten, hur, när och var innehållet 

som analyseras kom fram poängterar Westlund är av betydelse. Han menar att sammanhanget 

måste förstås i relation till textens innehåll. Det är viktiga delar i tolkningsprocessen.  

Hermeneutiska forskare, enligt Kvale och Brinkmann (2014), intresserar sig för tolkningen av 

mening. Utifrån en uppfattning av texten som helhet tolkas de enskilda delarna och utifrån 

dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och så vidare. Kvale och Brinkmann 

menar att detta skapar möjligheten att djupare förstå meningen. Tolkning av meningen 

avslutas enligt dem, när vi har kommit till ett inre samanhang i texten utan logiska 

motsägelser. Det är en process bakåt och framåt mellan delarna och helheten som följer av 

den Hermeneutiska cirkeln. Även Larsson (2005) hävdar att syfte med hermeneutiken är att 

förbättra kommunikationen genom att bidra med tolkningar som kan skapa förståelse av olika 

slag. Larsson menar att en tolkning byggs upp av spelet mellan del och helhet, med delarna 

byggs innebörden upp i helheten på samma gång som innebörden i varje del beror på 

helhetens innebörd. Resonemanget vid hermeneutisk tolkning, enligt Larsson, kan illustreras 

av liknelsen med ett pussel, där varje bit i pusslet måste stämma för att bilden av hela pusslet 

ska kunna framträda. Denna riktning inom hermeneutiken då tolkningen görs genom att ställa 

textdelar i relation till helheten kallar Westlund (2015) för allmän tolkningslära.  
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Giltighet och tillförlitlighet 
I kvantitativa studier diskuteras resultatets giltighet och motståndskraft mot slumpen i termer 

validitet och reliabilitet medan i kvalitativa studier enligt Ahlberg (2009), diskuteras detta i 

termer som trovärdighet och tillförlitlighet. För att öka trovärdigheten i den här studien 

kopplas studiens resultat till befintlig forskning vilket är ansenligt för studien då Svensson och 

Ahrne (2011), hävdar att jämförelser med olika dokument om samma fenomen ger bättre 

trovärdighet av en studie. Även Larsson (2005), hävdar att genom att redovisa forskningsläget 

avgränsar vi oss till det som är rimligt relevant.  

För att öka tillförlitligheten i studien ställs följdfrågor i intervjuerna och studiens alla steg 

redogörs på ett tydligt sätt. Intervjuguide som används i studien innehåller några områden 

inom det som undersöks samt tillhörande följdfrågor. Dessa finns för att ytterligare kunna få 

fördjupad bild av fenomenet. På så sätt genomfördes förberedelser för intervjutillfällen. Hela 

processen är transparent och läsaren kritiskt kan granska empiri och tolkningar vilket både 

Larsson (2005), Svensson och Ahrne (2011) och Dalen (2015), anser är en förutsättning för 

trovärdiga tolkningar av resultatet. De betonar vikten av redovisning av förförståelsen och 

forskarens anknytning till fenomenet för att göra utgångspunkten för tolkning av empirin 

tydlig. När forskarens perspektiv blir synligt för läsaren blir forskningen även tillgänglig för 

kritisk granskning (Larsson, 2005). I studien råder en harmoni mellan forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik som skapar den interna logik i studien vilket Larsson nämner 

som ett av kriterierna för kvalitet i forskningen.  

Dalen (2015) anser att tolkningar av uttalanden präglas av förhållande mellan forskare och 

informant. Under intervjuernas gång försäkrades lärarna om att de personliga uppgifter som 

kommer fram i intervjun används bara för studiens ändamål och kommer att förstöras efter 

studiens genomförande. I och med det förstärkte lärarna sina uppfattningar med att ge 

exempel från elever. Det har även ställts följdfrågor, upprepats lärarnas uttalanden och på så 

sätt bekräftats att lärarnas uttalanden tolkats så som de hade tänkt. Detta visar att upplevelser 

och situationstolkningar inte är främmande vilket stärker, enligt Dalen (2015), trovärdigheten 

i tolkningar av uttalanden. Intervjuerna har spelats in och transkriberats i direkt anknytning till 

intervjun och även sammanställnings arbete har gjorts utifrån mönster som uppenbarat sig.  

En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det finns för få intervjupersoner för att vi 

ska kunna generalisera resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är inte heller studiens 

avsikt. I studien dras slutsatser ur lärarnas uppfattningar om fenomenet och resultatet kan inte 

generaliseras. Förhoppningen är att finna samband och mönster i lärarnas uttalanden för att 

kunna analysera det, och som Kvale och Brinkmann (2014) menar, se om den kunskap som 

kommer fram i intervjuerna kan överföras till andra relevanta situationer.  

 

Etiska överväganden 
Forskningen är viktig i dagens samhälle. Stora förväntningar ställs på den och på forskaren. 

God forskning ska utföras kvalitativt och med ett viktigt syfte och samtidigt ska de individer 

som deltar i forskningen skyddas (Vetenskapsrådet, 2017). Att ta hänsyn till etik i 

vetenskaplig verksamhet är någonting som måste göras vid forskning som involverar 

människor (Ahlberg, 2009). Vikten av etiskt förhållningssätt i forskningsarbetet argumenterar 

Ahlberg, med att forskning inte bara påverkar individer utan har stor påverkan på samhället på 

sikt. Som forskare är det viktigt att fundera över de etiska överväganden mellan 

individskyddskravet och forskningskravet, som kan uppstå (Vetenskapsrådet, 2017). Forskare 
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har särskilt ansvar gentemot de människor som medverkar i forskningen, men också mot alla 

de som påverkas av forskningsresultaten (Vetenskapsrådet, 2017). För forskaren är det viktigt 

att känna till lagstiftning av betydelse för det vetenskapliga arbetet. Sedan 1januari 2014 

gäller lag om etikprövning av forskning som avser människor vars syfte är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskningen (Vetenskapsrådet, 

2017). Även om ens forskning inte faller utanför etikprovslagen måste forskaren fortfarande 

etisk reflektera över sitt projekt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: informations- och samtyckekraven samt konfidentialitets- och nyttjandekrav.  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om syftet 

med studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Informationskravet hanteras i 

studien genom att upplysa lärarna dels skriftligt, dels muntligt om att deras deltagande i 

studien är helt frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Samtyckekravet handlar om att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagares samtycke att 

delta i undersökningen. Specifikt angående den här studien informeras lärarna att de har rätt 

att bestämma hur länge och var intervjuerna ska äga rum samt att de kan avbryta sin 

medverkan utan att det medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet handlar om 

att uppgifter om alla personer ingående i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet, att de inte kan identifieras av utomstående. Detta hanteras på så sätt att 

lärarna i studien har fingerade namn och personuppgifterna, intervjuinspelningarna och 

transkriberade intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer, insamlade för 

forskningsändamål, får endast användas för just forskningsändamål. Nyttjandekravet 

tillgodoses i studien på så sätt att all insamlat data används för det den är avsett för och 

förstörs efter genomfört studie. 

 

Urval 
Eftersom urvalet styrs av forskningsfrågor finns det några kriterier som bör vara uppfyllda för 

att bäst kunna svara på dem. För att få en så bred och noggrann beskrivning av informanternas 

uppfattningar om fenomenet behöver lärarna ha erfarenhet av att undervisa utifrån STL- 

metoden. För att komma åt spridningen i uppfattningarna väljs personer som är så olika från 

varandra, från att de har arbetat många år i yrket till några med få år i yrket. Dessutom väljs 

lärare som har erfarenheter av läs- och skrivlärande och även några utan denna erfarenhet. 

Studie bygger på fem intervjuer med verksamma lärare som arbetar med STL- metoden på 

fyra skolors lågstadier i tre olika kommuner i Mellansverige. Alla lärare har erfarenhet av att 

jobba med metoden. Lärarna har fingerade namn för att öka konfidentialiteten. 

Åsa är en F-6 lärare som har arbetat som lärare i tre år och använt sig av STL- metoden i 

nästan ett år. Hon undervisar i en årskurs tre nu och innan har hon jobbat med 

mellanstadieelever. Detta betyder att Åsa inte har erfarenhet av den första läs- och 

skrivlärande. Hon handleder också i STL- metoden för lärarkollegorna på skolan. 

Veronica är en F-6 lärare som har jobbat som lärare i tre år och använt sig av STL- metoden i 

nästan ett år. Även hon har en åk tre som hon följt från förskoleklassen. Innan dess har hon 

jobbat som förskollärare med Bornholms modell som hon byggt på från förskoleklassen.  
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Maria är en F-6 lärare som har jobbat i 9 år som lärare. Har jobbat med Bornholms modell 

och ASL- att skriva sig till läsning. Hon har även jobbat med Whole Language metoden. Hon 

har aldrig jobbat med bara en metod och blandar metoderna utifrån behov.  Hon har jobbat 

med STL- metoden i två år nu och är även handledare i metoden för lärarna på skolan. Hon 

undervisar i en årskurs tre. 

Ingbritt är också en F-6 lärare som jobbat som lärare i två år nu. Det är första året hon 

använder sig av STL som metod och hon handleder också i STL för lärarna på skolan. Innan 

dess har hon jobbat som förskollärare i förskoleklass. Ingbritt undervisar i en årskurs två. 

Karin är en F-6 lärare som jobbat i 11,5 år som lärare. Har jobbat med olika metoder och har 

inte fastnat för en läs- och skrivmetod. Hon har tittat på genrepedagogiken och ASL, att skriva 

sig till läsning för några år sedan. Hon har jobbat med STL- metoden i 1,5 år nu, och är även 

utvecklingsledare för metoden. Karin undervisar i en årskurs två. 

 

Genomförande 
Studien förbereddes genom fördjupning i tidigare forskning om STL- metoden. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014), behövs en tematisering av intervjustudien innan vi börjar med att 

intervjua deltagarna. Tematisering innebär att vi klargör syftet med studien, etablerar teoretisk 

förståelse av de fenomen som ska studeras, bekantar sig med temat för att kunna ställa 

relevanta frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). De menar också för att veta vilken av de många 

dimensionerna i en intervjupersonens svar som ska följas upp, krävs det från en intervjuarens 

sida, kunskap om intervjuämnet. Det genomfördes även en pilotintervju för att testa 

intervjufrågor och skickligheten som intervjuare. Resultat av pilotintervjun ingår inte i 

studiens resultat.  

För att få kännedom om vilka kommuner som använder sig av STL- metoden har SKL:s 

(Sverige Kommun och Landsting) hemsida varit till hjälp.  SKL leder flera satsningar som 

handlar om att utveckla skolan för att uppnå bättre och varaktiga resultat och bland dessa 

satsningar befinner sig STL- metoden. Kontakten skapades med en utvecklingsledare för STL 

även på nationell nivå genom SKL i en av kommunerna som jobbar med metoden. Hon har 

försökt hjälpa till med att komma i kontakt med lärare som arbetar med metoden. Även några 

rektorer i olika kommuner som utbildar sina lärare i STL genom SKL:s satsning kontaktades 

via mail. I kontaktmailet söktes godkännande från rektorer att genomföra studien i deras skola 

och vilken syfte studien har. Eftersom studien bygger på intervjuer med verksamma lärare 

beskrivs även några kriterier som behöver vara uppfyllda för att bäst kunna svara på studiens 

frågeställningar. Kontaktmailet finns som bilaga 1.    

Det kom många avslag från tillfrågade rektorer på grund av att de inte använder sig av 

metoden eller fortfarande utbildar sin personal i den. Tre mail kom tillbaka med ett positivt 

svar då lärarna vill vara med i studien. En av de lärare som har svarat positivt arbetar även för 

SKL där hon tillsammans med kollegor håller i ”STL- Blended” för ca 250 deltagare över 

hela Sverige. Medan de andra två lärare som svarade utbildar kollegor i STL- metoden, på 

skolorna där de är verksamma i. Dessutom fanns kännedom om några lärare som redan 

arbetar med STL- metoden och även dessa kontaktades för att se om intressen fanns för 

deltagande. Av de tre tillfrågade lärare ville två medverka i studien, därefter meddelades 

skolans rektor om deras deltagande i studien och vilket syfte studien har.  
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För att tillgodose informations- och samtyckekraven i studien inleddes intervjun med att 

berätta om syftet med den och om avsikten att spela in samtalet samt frågor om eventuella 

funderingar innan intervju börjar. Eftersom det är alltid frivilligt att medverka i en 

forskningsstudie informerades lärarna om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. För 

att tillgodose nyttjandekravet försäkrades lärarna att information som kommer fram om 

enskilda elever endast ska och får användas i det syftet som studien har. Lärare i studien har 

bestämt att platsen för intervjun är deras skola under ordinarie arbetstid. Både pilotintervjun 

och intervjuer med valda lärare tog ca 45 minuter att genomföra. Intervjuerna utgick från 

intervjuguide (bilaga 2). Den inte skickades ut i förväg.  

Efter att ha träffat alla fem lärare och spelat in intervjuerna påbörjades forskningsprocessen. 

Studien utgår från en intervjuguide då både Dalen (2015) och Yin (2013) anser att det är 

lämpligt att forskaren har en tankeram, utarbetat intervjuguide som innehåller centrala teman 

och frågor relaterade till studien. I forskningsprocessen har det empiriska materialet från 

intervjuerna transkriberats i direkt anslutning efter genomförd intervju, sorterats och 

klassificerats. Möjligheten att identifiera personer som deltar i studien ökar i och med att det 

är få deltagare, därför har personuppgifter hanterats konfidentiellt som innebär att deltagare i 

studien har fingerade namn och inte kan identifieras. Alla intervjuinspelningar och uppgifter 

som samlats in är inlåsta i ett skåp. Uppgifterna används endast för att besvara studiens syfte 

och förstörs efteråt vilket gör att nyttjandekrav för studien tillgodosets. Alla intervjuade lärare 

får ta del av studien de deltagit i genom utskick via mail.  

 

Arbetsgång vid analys av resultatet 
Studien analyseras med hjälp av hermeneutiken. Därför är det viktigt att fundera på vilken 

förförståelse om STL som metod redan finns. Enligt Westlund (2015), finns ingen generell 

arbetsmodell vid analys- och tolkningsprocess inom hermeneutisk forskning som beror på att 

forskare har olika ingång beroende på förförståelsen som finns och utifrån det kan välja olika 

angreppssätt för att förstå och tolka insamlad data. 

I direkt anknytning till de genomförda intervjuerna transkriberades dem. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014), är det en tolkande process där intervjuaren ställs inför några val. Under 

den processen behövdes göras ett val av hur mycket och hur ordagrant transkriberingarna 

skulle skrivas ut. Med tanke på studiens syfte under transkriberingen valdes bort 

transkribering av alla pauser och emotionella uttryck som skratt och suckar vilka förekom i 

intervjuerna. Sedan har data komprimerats på så sätt att innehållet blev tydligare riktat mot 

studiens syfte och studiens frågeställningar vilket Kvale och Brinkmann (2014) föreslår. 

Utskriften, enligt Kvale och Brinkmann (2014), är en översättning från ett muntligt till ett 

skriftligt språk där tonfallet, kroppsuttrycken och tidsförloppet inte är tillgängliga för den som 

läser utskriften. Reducering enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011), är det samma som 

att välja och välja bort ur den insamlade materialet. Syfte med att reducera material är att 

skapa en god representation av materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

Transkriptioner till intervjuerna lästes några gånger under analysprocessens gång och det 

antecknades tankar och reflektioner på det lästa. Data strukturerades upp efter studiens 

forskningsfrågor. Svaren som hör ihop med forskningsfrågan färgkodades för att lättare kunna 

hittas sedan. Det som uppfattats positivt sammanfattades koncentrerat på höger sidan av 

texten och det som uppfattats som svårt på vänstersidan av texten i samma färgkod. Svensson 

och Ahrne (2011), menar att analytikern behöver vara förtrogen med sitt material och 
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materialet måste läsas om och om igen och under läsningen måste materialet delas upp och 

ordnas, allt för att få klarhet och kunna se något nytt. Kodning och koncentrering ger struktur 

och överblick åt intervjutexter (Kvale & Brinkmann, 2014). Under tiden noterades även det 

som bröt mot den förförståelsen som fanns.  

Sedan var det dags att för första gången tolka det som lärarna sagt. Likheter och skillnader 

mellan de olika lärarsvaren skrevs ner, det noterades vad lärarna ansåg vara viktigt och sådant 

som de anser som självklart. Dessutom noterades även det som lärarna uppfattade som 

svårigheter i fenomenet. Under andra tolkningen tittades på lärarnas bakgrund och sattes den i 

kontexten samt vilka förutsättningar och syn de olika lärarna hade på fenomenet. Målet är att 

se fenomenet med deras ögon, vilka liknelser som de gör och vad återkommer i deras utsagor. 

Därefter var det dags att tolka data ytterligare en gång. I analysen letades efter mönster och 

liknelser som hör ihop med den sociokulturella teorin. På så sätt analyserades det som lärarna 

sagt och hur bitarna passar in i helheten igen för varje av studiens forskningsfråga. Detta 

skapar möjlighet att djupare förstå meningen och detta sammanfaller med Kvale och 

Brinkman (2014) syn.   
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Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar, strategier och förutsättningar 

för att arbeta med STL- metoden för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat 

presenteras av hur lärarna uppfattar att metoden påverkar lärandet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Här presenteras även strategier och förutsättningar som används i metoden 

och de anpassningar som behövs för att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska få ut det mesta 

av metoden.  Under samma rubrik finns analys av den gjorda datatolkningen i studien.   

 

Resultat 
Resultatet delades in utifrån de forskningsfrågor som formulerats för att besvara studiens 

syfte. Här presenteras även hur de intervjuade lärarna jobbar med STL- metoden med sina 

elever.  

Lärarnas beskrivning av tillvägagångssätt i arbete med STL-

metoden 

Åsa 
Åsa har gjort elevåterkopplingsgrupper, jämt föredelat nivåmässigt mellan eleverna. Hon 

använder sig regelbundet av scaffolding i form av instruktioner, hur att går till väga steg för 

steg så att eleverna kan hålla fokus på skrivprocessen. En annan scaffolding verktyg som Åsa 

använder sig av är checklistor och ”börjor”, som hon kallar det, vilket är exempel på början på 

meningar som eleverna approprierar och använder när de ger respons på en kamrats text. 

Under arbetet med STL i sin klass har Åsa modellerat och tillsammans med sina elever samlat 

på tavlan gemensamma exempel på ”börjor”. Förslag på ”börjor” har eleverna tillgängliga 

dels på tavlan och dels på inplastade listor i en hylla i klassrummet. Åsa jobbar med STL två 

gånger i veckan eftersom det inte finns tillgång till en helklassupssättning med Ipads. 

Avsaknaden av denna viktiga artefakt begränsar till att jobba i halvklass i stället. 

Veronica  
Veronica började arbetet med STL i sin klass genom att eleverna gav muntlig respons till 

varandra i sina läs-par som de var trygga med efter att de pratat om hur de ska göra det och 

vad de behöver tänka på. Veronica är övertygad om att eleverna behöver träna på att göra den 

muntliga responsen innan den skriftliga. Veronicas elever jobbar oftast i par. När Veronica 

sätter ihop återkopplingsparen tänker hon först och främst på att de känner sig trygga i 

varandra. Hon menar att eleverna inte behöver vara på samma nivå kunskapsmässigt utan att 

de känner tryggheten och vågar. Eftersom det oftast är flera vuxna i klassen, kan hon sätta sig 

med de paren som behöver hennes hjälp och vägledning.  Veronica har tydliga genomgångar 

om vad som kommer att göras med mycket exempel och gemensamt skrivande på tavlan. 

Veronica bygger in STL i den undervisningen som hon redan planerat och tycker att den 

passar bra in på svenska, SO och NO ämnen. Även hon har utarbetat artefakter som 

checklistor vilka eleverna använder när de skriver sina texter och vid responsarbetet. 

Checklistorna ses som stödjande scaffolding verktyg och berättar för eleverna vad de ska titta 

efter i kompisens text.  
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Maria 
Maria jobbar från början med muntligt respons i halvklass. Eleverna ger muntlig respons på 

varandras arbete. Maria skriver upp kommentarerna på Smartboarden vilket gör att eleven har 

responsen kvar. På så sätt lär eleverna sig att formulera responsen tillsammans med hjälp av 

läraren. Nästa steg är att eleverna får respons av Maria också, vilket gör att eleverna får 

många modeller på hur responsarbete går till som de kan härma och appropriera till sig. 

Eleverna använder även checklistor för att se vilka saker de ska ge respons på och ”börjor” på 

meningar som är nyttiga att använda sig av. Maria jobbar även med sammarbetsövningar som 

gör att eleverna accepterar och kan jobba med varandra. Det som styr mest, vem jobbar med 

vem i responsarbetet, är när de är färdiga med föregående steg. De elever som är färdiga 

samtidigt ger respons på varandras text eller kan eventuellt vänta in varandra genom att rita en 

bild som har med uppgiften att göra.     

Ingbritt 
Ingbritts elever använder sig av scaffolding verktyg som frågor och ”börjor” till hjälp vid 

responsarbete. Exempel på frågor och ”börjor” kan vara: Hitta vad gillar du med den här 

texten? Hur ser till exempel slottet ut? Jag är nyfiken på… Jag undrar… Jag gillar... Ingbritt 

tycker att checklistorna är viktiga vid skrivandet. I checklistorna finns tydliga punkter på vad 

det är som ska finnas med och vad eleverna ska fokusera på i texten de producerar. Ingbritt 

har inte samma elever som ger respons till varandra hela tiden utan blandar ihop dem olika 

beroende på uppgiften, ibland får elever på samma nivå jobba tillsammans och ibland paras 

elever på olika nivåer ihop för att bli inspirerade till nya sätt att skriva texterna. Någon gång 

har det hänt att hon har elever som behöver mycket hjälp samlade vid samma bord, för att 

kunna vara till hands och hjälpa dem. Ingbritt är noga med att finmotoriken hänger med och 

eleverna får ibland skriva av ”kladden” från Ipaden, för att öva att skriva snyggt för hand. 

Eftersom tillgången till Ipads är begränsad, blir jobbet med STL en till två gånger i veckan på 

utvalda lektioner då halva gruppen jobbar med uppgifterna i exempelvis matematikboken 

medan andra jobbar med STL och Ipads.  

Karin 
Karin jobbar enligt STL med sina elever flera gånger i veckan. Alla lektioner när eleverna 

skriver texter har samma upplägg: de jobbar med inspiration och förförståelse, de skriver 

texter tillsammans på tavlan innan de skriver på Ipads, eleverna skriver texter på Ipads enskilt 

eller i par, de bearbetar sina texter efter återkopplingen. Arenan de jobbar i är klassen och 

eleverna visar sina arbeten för sina klasskamrater. Ibland sträcker sig STL- arbete över två 

ämnen. Då kan STL- arbete se ut så här: i svenskaämnet arbetas med faktatexter och i NO 

ämnen jobbar eleverna med kroppen, i STL- arbetet skriver eleverna faktatext om kroppen. 

De börjar temat exempelvis med huden. Först gör de VÖL (Vet-Önskar veta-Lärt mig) schema 

tillsammans. Eleverna tittar i olika böcker, svarar på frågor, tittar på filmer, har 

gruppdiskussioner och bygger upp intresse och förförståelse. De hittar nyckelorden och i par 

gör tankekartor efter det innan de får skriva sin faktatext om huden. Hela arbetet med huden 

finns på klassens skolhemsida digitalt, lätt åtkomligt för flera lärare som jobbar med klassen.    

Lärarnas uppfattningar om hur metoden påverkar lärandet för 

elever i läs- och skrivsvårigheter 
Lärarnas uppfattningar om hur STL- metoden påverkar elevernas lärande, även de i läs- och 

skrivsvårigheter, är sammanfattningsvis positiva. De uppfattar att eleverna lockas till att göra 

texten så bra som möjligt för att ”det känns viktigt när de vet att det finns en mottagare”. 
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Deltagandet ses som mer meningsfullt när man har en direkt mottagare, ”… i stället för att 

bara skriva för skrivandets skull”, som Åsa beskriver det.  Eleverna uppfattas tycka att det är 

kul att dela sin text med andra och få respons från andra elever. Eleverna brukar stolt visa 

responsen som Ingbritt påvisar genom att citera en av sina elever: ”Han tycker att jag har 

skrivit en spännande saga!” Lärarna är överens om att de skriftliga kommentarerna är 

värdefulla för eleverna, ”då blir det”, enligt Ingbritt ”lite mer tyngd i det!”. 

Eleverna uppfattas även som aktiva och mer medvetna om att alla är med fast på sin nivå. De 

vill ha omedelbar feedback på sina texter och kommer fram till lärarna med frågor: ”Vad 

tycker du om det här?”, ” Är jag klar, tro?”  Eleverna uppfattas vara mer inkluderande. Som 

Veronica uttrycker detta: ” De är med på ett sätt som alla andra, jag gör det de andra gör, olika 

mycket men vi gör det tillsammans”. Veronica uppfattar att ”det har blivit mer gemenskap i 

det vi gör utan att man jämför sig”. Även Maria säger att ”de som har det svårt kan jobba på 

sin nivå utan att hela tiden mäta sig, det finns ju liksom ingen måttstock”. Både Maria och 

Karin uppfattar att eleverna har lika villkor men jobbar efter sin egen förmåga. Lärarna tycker 

att eleverna i behov av stöd är mer motiverade nu när de har lättare att producera och ändra 

sin text på Ipads. Lärarna menar att Ipads är en artefakt som förenklar skrivandet, som Åsa 

säger:”… det är mindre mödosamt.”  Alla lärare i studien uppfattar också att skrivandet blir 

behjälpt av att det finns scaffolding verktyg som tydliga instruktioner, steg för steg att tillgå, 

samt medierande arbete med förförståelse och gemensamt skrivande innan eleverna börjar 

appropriera det och arbeta i grupp, par eller enskilt.  

Det som lärarna uppfattar är svårt för elever som har det kämpigt med läs- och skrivinlärning 

är när de ska läsa stora mängder text som de i sin tur ska analysera och ge respons på, som 

Maria uttryckte det: ”titta på vad kompisen gör bra”. De uppfattar att eleverna kan få problem 

att ge respons på något som de inte behärskar själva. Lärarna uppfattar också att behandla 

stora textmassor, läsa och ge respons, även att komma på nya kommentarer på texten, är svårt 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vid grupp- eller pararbete, då eleverna skriver och 

formulerar en kommentar/ respons tillsammans, märker Ingbritt att eleverna som har svårt att 

göra det själva, approprierar, snappar upp, får inspiration av kompisen och kan använda 

samma kommentarer och formuleringar sedan på egen hand.  Åsa, uppfattar att fokusen på 

responsarbete kan försvinna för att eleverna sitter och tänker på ”om kompisarna läser min 

text” eller ”märker den här personen att jag har läst dennes text”. Åsa menar att: ”det kan ta 

över ibland”. Åsa uppfattar även att orken att bearbeta sin text många gånger, inte finns.  

Lärarna är överens om att eleverna som har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling går 

framåt ännu snabbare med STL. Enligt Ingbritt är de elever som är duktiga på att formulera 

sig i text, bra respondenter och hjälper varandra snabbt vilket resulterar i en snabb utveckling. 

Karin menar att det tar också kortare tid att få till sluttexten som de är nöjda med. Veronica 

och Maria uppfattar att eleverna som har svårt i sin läs- och skrivutveckling kan även ha svårt 

att bearbeta responsen de fått på sin text, fast de känner till sin text och därför lättare kan 

förstå innehållet i responsen de fått. Det som alla lärare i studien sa är att kommentera på 

andras texter, för elever i svårigheter är extra svårt. Eleverna ser inte vilka förbättringar de 

skulle kunna göra med texten, som Ingbritt sa: ”för de tycker att texten är redan perfekt och de 

skulle aldrig kunna skriva en sådan text bättre”. Men alla lärare i studien är överens om att 

alla elever snabbare har kommit upp till den nivån på skrivande som de befinner sig på idag. 

Ingbritt uppfattar att: ”Det skulle inte gå lika fort att komma till den här kvaliteten i texten 

som eleverna har just nu på något annat sätt!” 
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Ingbritt och Karin uppfattar att alla elever använder, approprierar, samma strategier och 

formuleringar även då de inte arbetar med STL. Eleverna läser upp sina arbeten för varandra 

och jämför och diskuterar sina svar. Kamratresponsen är där fast på ett annat sätt. Veronica 

uppfattar att eleverna frågar mer och räcker upp handen om de är osäkra och känner 

tillhörigheten till en gemenskap. Gemensamma uppfattningarna är att eleverna är bra ”stöttor” 

för varandra och blir duktiga på att samarbeta och dela med sig.  

Strategier och förutsättningar som används i arbetet med metoden  
Alla lärare i studien uppger att tillägna sig modellen, att vara bekväm med den både som 

lärare och som elev, är den viktigaste förutsättningen för en lyckad tillämpning av STL- 

metoden. Även att artefakter som teknik, lärarnas teknikkunskaper och åtkomst till nätet 

fungerar. Att ha tillgång till åtminstone halvklassuppsättningar av Ipads nämndes också. 

Lärarna betonar vikten av att arbeta med klimatet i klassrummet så att alla vågar mer och har 

fokus på att hjälpa varandra så att, som Veronica uttrycker, ”… alla blir så bra de kan”. 

Genom samarbetsövningar skapas basen, bra grund för att kunna jobba med STL. Maria 

menar att det handlar om ”hela gruppens välmående i alla lägen, utanför STL också, som 

måste byggas upp oavsett”. Det gör att eleverna kan känna sig trygga med andra i klassen och 

respektera varandra. 

Genom mediering i form av tydliga genomgångar i hur texter skrivs och grundligt arbete med 

förförståelse får eleverna bra grund för att kunna jobba vidare på egen hand med 

kamratresponsen. Lärarna uppfattar att även arbetet runt återkopplingskamrater eller 

återkopplingsgrupper är nödvändigt för att alla elever skulle kunna komma längre i sitt 

lärande. De jobbar på olika sätt med det. Veronica har samma återkopplingskompisar nästan 

hela tiden för hon känner att eleverna måste vara trygga med varandra för att göra mer och 

även våga göra fel. Maria blandar eleverna slumpmässigt så som de blir klara med föregående 

steg, hon menar att det blir även en socialträning i att kunna acceptera alla. Åsa brukar blanda 

eleverna i små återkopplingsgrupper där det finns olika nivåer på elever medan Veronica och 

Ingbritt blandar eleverna i mer jämna par- eller nivågrupper. Hur de grupperar eleverna beror 

även på uppgiften och utifrån de behov som finns. Lärarna lägger stor vikt på arbetet till att 

eleverna känner sig trygga och vågar uttrycka sina tankar i den gruppen eller med den 

kompisen de jobbar med. Lärarna uttrycker även att det är viktigt att eleverna som befinner 

sig på olika nivåer i sin läs- och skrivutveckling blandas ibland för att inspireras till nya sätt 

att skriva och se på texterna. Som Maria uttryckte: ”Särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter 

behöver ha goda exempel”. Att ha som mål i till exempel NO och SO arbete att alla i gruppen 

ska kunna uppgiften, gör att eleverna stöttar och hjälper varandra att förstå och kan svara på 

frågorna. En lärare, Maria, säger så här: ” Det är inte viktigt att jag vet vilka som har gjort fel 

utan att alla till slut har fått rätt information och kan!”  

Lärarna tycker att det är en bra strategi att först göra ett återkopplingsarbete på något som 

ingen i klassen tidigare har gjort. Det kan vara en påhittat text eller bild, innan eleverna börjar 

med att återkoppla på varandras texter samt att läraren ger muntliga kommentarer först innan 

eleverna provar att göra själva. Även modellering kan ske i form att tydligt visa hur eleverna 

ska kommentera och att klassen gör gemensamma exempel på tavlan. Genom detta får 

eleverna verktyg och lär sig vilka regler som finns samt vad de behöver tänka på vid 

responsarbete. Åsa gör även instruktioner på arbetsgången, vad de ska göra först, vad nästa 

steg är, och nästa. Åsa uppfattar instruktionerna som en viktig förutsättning för att elevernas 

fokusering på kommenterande inte försvinner. Hon säger att: ”Alla steg är viktiga: steg ett: 

dela din text, steg två: gå in och kommentera, steg tre: ändra din text… så är de ändå där på 
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steg tre innan de har gjort färdigt steg två”. Lärarna uppfattar att eleverna inte ska ge respons 

på felstavningar, som både Maria och Veronica tydligt uttryckte: ”det är inte säkert att de vet 

själva hur det stavas”. Att använda scaffolding verktyg som checklistor, där det står vad 

eleverna behöver fokusera sin kommentar på, är bättre menar de båda lärarna.  

De intervjuade lärarna har olika uppfattningar om att tillåta användning av emojis för att 

förstärka kommentaren. Ingbritt och Åsa, tycker att emojisbilden förstärker kommentaren till 

texten och känslan av att klasskamraten har läst texten och tycker att texten är bra. Sedan 

tycker Ingbritt och Åsa att en kommentar kan avdramatiseras med emojis, medan Veronica, 

tycker att emojis kan misstolkas och hjälper inte eleverna att utveckla texten: ”Vad menar du 

med den glada gubben? Jag antar att du tycker att det är bra men vad är det som jag gjorde 

som är bra? Jag vill ha tips och idéer så jag kan göra texten ännu bättre!” 

Som en strategi för att förstärka lärandet använder Åsa sig av förstärkning av kommentaren 

som: ”Det här var jättebra kommentar, vad kul att du uppmärksammade detta!” Ingbritt menar 

att även genom att använda checklistor på vad som ska finnas i texten eleven skriver och vad 

eleven ska titta och kommentera på i andras texter gör att eleven går tillbaka till texten flera 

gånger och tittar på den med de ”glasögonen” på. På det sättet uppfattar Ingbritt att 

lärdomarna befästs. Hon har även märkt att ”tillfredställelsen att bocka av de rutor som finns 

på checklistan är viktig”. För att spara tid och underlätta för sig själva har Veronica och 

Ingbritt använt sig av muntlig feedback under skrivandets gång. Ingbritt och Karin har 

planerat in kommentarstid i sin egen planering som gör att under STL- lektioner finns avsatt 

en tid då de kommenterar skriftligt på de texter som det ska kommenteras på. Karin använder 

ett dokument där hon bockar av vilka elevtexter hon har kommenterat på. Även Åsa 

efterfrågar ett bra dokument där hon kan tydligt kryssa av vilka hon har kommenterat på, ”så 

man inte missar någon”.   

Alla STL-lektionerna är detaljerat planerade efter STL- analysmall. Lärarna känner att 

lektionsplaneringarna från början tog mycket tankekraft men detta gjorde att de var bättre 

förberedda och mer bekväma med metoden. Karin tycker att ju mer hon är bekväm i metoden 

ju kortare och effektivare blir STL- lektionens planerings- och bedömningstid. Åsa, ser 

behovet av att ha faktatexten i pappersform som en förutsättning för att treorna skulle kunna 

jobba enligt STL- metoden med exempelvis faktatexter i SO och NO ämnen, annars uppfattar 

hon att det är svårt för eleverna att kunna växla mellan två fönster och skriva samtidigt. Både 

Åsa och Maria tycker att eleverna som går i åk två och tre är mer redo för att använda Ipads 

som verktyg för att skriva texter och dela/ kommentera på varandras texter. Uppfattningen att 

eleverna i åk ett inte kan använda STL- metoden på samma sätt som eleverna som går i åk två 

och tre på grund av uppfattningen att de är för små för att kunna dela och använda Ipads som 

STL- verktyg samtidigt som de lär sig läsa, skriva och avkoda.  Åsa och Maria är av 

uppfattning att det är viktigt att prioritera läs- och skrivinlärning först. Däremot tycker de att i 

åk ett kan ett arbete med gruppen så eleverna känner sig trygga och accepterade gynnar det 

fortsatta STL- arbete.  

För att få in bra finmotorik använder Ingbritt Ipads som en del i leden till en fin färdig 

produkt. Eleverna skriver ”kladden” på Ipads för att det är lättare att ändra, sudda och lägga 

till, medan slutprodukten blir att skriva snyggt för hand från Ipaden. Sist och inte minst, 

menar Karin och Maria, ska vi inte låta det som eleverna skriver stanna hos läraren utan ska 

visas upp för klasskamrater.  
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Anpassningar som behövs för elever i läs- och skrivsvårigheter  
Lärarna uppger att de anpassar i STL- metoden precis i lika stor mån som de anpassar vid 

arbete med vilken metod som helst. Eftersom eleverna som är i läs- och skrivsvårigheter, har 

svårigheter med att läsa och kommentera, hitta det som är bra med texten och hitta det som 

behöver förbättras, särskilt vid lite längre texter, uppfattar lärarna att de behöver korta ner 

texten och korta ner uppgiften, beroende på syftet med lektionen och svårigheten som visar 

sig för eleven.  

Något av det som lärarna använder sig av när de arbetar med STL- metoden är att ha tillgång 

till scaffolding verktyg och artefakter i form av tydliga checklistor. I dessa har lärarna lagt till 

förslag på kommentarer som är direkt en följd av det som finns på checklistan dessutom finns 

även speciella checklistor på saker som vi vet att eleverna kan hitta i texten. Även frågor och 

”börjor” till kommentarerna och mallar samt färdiga konkreta meningar som eleverna kan 

tillämpa direkt är användbara anser lärarna. Exempel på frågor och ”börjor” till 

kommentarerna för att få in miljö- eller personbeskrivningar och utveckla texterna, kan vara 

till exempel: Vad tycker du om den här texten?  Jag är nyfiken på … hur ser … ut? 

Vissa elever behöver hjälp att bearbeta den skriftliga responsen och se vad det är som står i 

responsen de fått, för att kunna använda den och förbättra sin text. Lärarna rekommenderar 

användning av muntliga eller skriftliga kommentarer från en lärare i början tills det syns att 

eleven är mogen till något annat. Lärarna använder sig av elevens närmaste utvecklingszon. 

Eleverna i läs- och skrivsvårigheter behöver ha en respons som är väldigt specifik. Läraren 

kan ge den i någon form av kronologisk ordning beroende på hur viktiga vissa saker är för 

eleven sett utifrån lärarens bedömning, för att sedan succesivt utöka utifrån det eleven börjat 

ta till sig. Maria menar att: ”En sådan elev behöver bara jobba med responsen den fått och 

känna att den blir bättre på något område någonstans … Den behöver inte utsättas för 

någonting som vi vet i förväg att den inte fixar, nämligen att ge respons”.  

Ingbritt har en uppfattning om att när eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska kommentera på 

en annans text ”kan det vara bra att börja med det som eleverna tycker är lättast fast det känns 

att det inte är det som vi egentligen ville lägga fokus på”. Ingbritt menar vidare att: ”På så sätt 

känner eleverna att deras kommentarer blir värdefulla och de ser att deras kommentar kan 

göra just den här texten bättre”. Lärarna stöttar och sitter bredvid eleven så mycket det går för 

att, som Veronica uttrycker detta: ” deras kommentarer kan bli väldigt förvirrande för den de 

har kommenterat för, eleven kanske kan inte formulera sig så att man ens kan förstå 

kommentaren, man behöver ju vara med!” Ingbritt brukar sätta de som behöver hjälp ganska 

ofta vid samma bord, beroende på uppgift och vad syfte med den är, och anpassa hjälpen.  

Karin poängterar att elever som har svårt behöver inte alltid vara ensamma i arbetet med att 

skriva eller kommentera på en text utan kan jobba tillsammans med någon. Hon menar att 

eleverna kan hjälpas åt att formulera och skriva text och kommentarer tillsammans. Nästa 

gång då eleverna ska jobba själva märker både Karin och Ingbritt att eleverna approprierat 

kunskapen och använder de formuleringar och kommentarer som de gjorde tillsammans med 

kompisen. Även att avsätta lite längre tid än planerat för de olika projekten är något som 

lärarna lyfter fram, så att alla elever känner att de hinner göra klart. Tillgång till fler vuxna 

som en fjärde lärare eller fritidspedagog i klassrummet är också önskvärt för att kunna jobba 

lite mer enskilt och i lugnare tempo med de elever som behöver stöd och hjälp i sitt arbete. 

Lärarna uppfattar att de hjälpmedel som underlättar i metoden är även att ha tillgång till 

artefakter som uppläsningstjänst och hörlurar, så eleven kan ta del av en text som en annan 
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elev har kommit mycket långt med. Med appen ClaroRead kan eleven lyssna på en text som 

den själv har skrivit. Med splittar kan eleverna lyssna på en text tillsammans med en kamrat. 

Tangentbord behövs till Ipads då är det lättare för eleverna att skriva text på, jämförbart med 

att använda pekfunktion på Ipaden. Alla dessa hjälpmedel underlättar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter anser samtliga lärare. 

Sammanfattning av resultatet utifrån syftet för studien 
Vad det gäller förutsättningar för att arbeta med STL-metoden för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, betonar lärarna i studien olika anpassningar och strategier som nödvändiga. 

Här är de anpassningar och strategier som lärarna lyft ut som viktiga för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska kunna få ut det mesta av metoden:  

 Tillgång till artefakter/ hjälpmedel som uppläsningstjänst, appar som ClaroRead, 

hörlurar, splittar och tangentbord till Ipads och Ipads. Det uppfattas underlätta för att 

lättare få en fin färdig produkt/text, för elever i svårigheter.  

 Eleverna i svårigheter behöver inte jobba själva utan kan ta hjälp och stöttning av sin 

lärare och sina klasskamrater. Viktigt att arbeta med hela elevgruppen med att stärka 

gruppkänsla så alla elever känner sig trygga och accepterade. Även att jobba med 

gemensamma texter- skriva texter tillsammans på tavlan. 

 Eleven behöver få kommentarer på sin text som är specifika för just detta arbete och 

denna elev, en respons på rätt nivå som bara en lärare som har kunskaper om elevens 

kunskapsnivå kan ge.  

 Tillgång till tydliga och speciella checklistor som innehåller delar som eleven kan lätt 

hitta i texten och som utmanar eleven lagom mycket.  

 Grundliga lektionsplaneringar som gör lärarna bättre förberedda för att genomföra en 

lektion där alla elever utvecklas. Här ingår arbete med tydliga genomgångar och arbete 

med förförståelse. Även återkopplingsarbete från att para ihop/gruppera eleverna i små 

grupper på olika sätt som passar, produktion av instruktioner och checklistor, frågor 

och ”börjor” till förstärkning av lärandet och genom att kommentera kommentarer. Ge 

eleven tid att göra klart sitt arbete, korta ner texten och korta ner uppgiften.  

Lärarnas uppfattningar om metodens påverkan på elever i svårigheter är positiva. Här listas 

några uppfattningar ur resultatet: 

 Eleverna uppfattas mer motiverade till arbete och mer aktiva. Eleverna är även mer 

medvetna om att alla jobbar på sin nivå och alla nivåer har någonting att tillföra en 

text.  

 Stora mängder av text och att ge respons på någonting som eleverna inte behärskar 

själva uppfattas som svårt. 

 Eleverna inspireras av varandra och använder samma förmuleringar när de jobbar på 

egen hand som gör att de går snabbare framåt i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Analys 

Att visa, ge verktyg och stötta 
Lärarna betonar olika anpassningar och strategier som är nödvändiga för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska kunna utvecklas i metoden. De elever som inte själva behärskar att läsa 
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stora mängder text eller kan ge respons på någonting de inte själva behärskar, kan ha läs- och 

skrivsvårigheter och behöver ha speciella anpassningar. Därför använder lärarna scaffolding 

och jobbar med anpassningar, skapar redskap tillsammans med eleverna och ger dem verktyg 

som gör att eleverna klarar av uppgiften och går framåt i sin läs- och skrivutveckling. 

Att visa  
Alla intervjuade lärare använder sig av modellering. Det är att visa hur eleverna kan ta sig an 

uppgiften genom att visa dem en modell och att göra uppgiften tillsammans. Detta tolkas som 

att lärarna är medvetna om att eleven inte behöver lära sig ensam utan tillsammans blir det 

lättare och roligare, något som återigen stöttas av sociokulturellt syn på lärande. Lärarna 

modellerar processen, tänker högt, visar hur eleverna ska skriva, vad en text ska innehålla och 

vad eleverna behöver tänka på innan de börjar skriva själva eller i par. Modellering och 

gemensamma skrivningar på tavlan tyder på att lärarna delar Vygotskijs syn på lärande, att 

lärande sker tillsammans och i gemenskap med andra, mediering sker i en kontext som lärarna 

är duktiga på att skapa. Språket som en artefakt utvecklas i ett socialt sammanhang 

tillsammans med andra. Språket blir mycket mer dynamiskt vid flera inblandade. Lindqvist 

(1999) anser att det är lärarens roll att organisera den sociala miljön som utvecklar elevens 

handlingar. Detta gör att eleverna inspireras av varandra, approprierar och använder samma 

strategier och formuleringar när de jobbar själva.  

Att ge verktyg  
Väl genomtänkta lektionsplaneringar med tydliga genomgångar, arbete med förförståelse och 

återkopplingsförberedande arbete gör lärarna förberedda för att genomföra en lektion där alla 

elever utvecklas. Genom checklistorna och olika ”börjor”, fästs uppmärksamhet på det som är 

viktigt att tänka på och som leder eleven vidare i lärandet. Det anser även Säljö (2014) har 

betydelse. Lärarna ger eleverna olika verktyg som de kan använda sig av i sitt 

kunskapsbyggande. Artefakter som uppläsningstjänst, appar som ClaroRead, hörlurar, splittar 

och tangentbord till Ipads underlättar för elever i svårigheter. Detta stöds i den sociokulturella 

teorin. Både Vygotskij (1999) och andra författare som tolkar Vygotskijs idéer som Nilholm 

(2016) och Säljö (2014), menar att vi skapar artefakter för att kunna tolka och ta till oss och 

förstå vår värld. Lärarna skapar även de speciella checklistorna utifrån den kunskapsnivå 

eleven för tillfälle befinner sig i. Dessa listor innehåller både det som en specifik elev 

behärskar redan och det som utmanar eleven lagom mycket. Detta kan förklaras i 

sociokulturell teori med begreppet ”den närmaste proximala utvecklingszonen”. Vygotskij 

enligt Säljö (2014), menar att när eleven behärskar ett begrepp eller färdighet är eleven 

mycket nära att behärska något nytt för att lärande och utveckling är en ständigt pågående 

process. Att eleverna är mer motiverade till arbete och mer aktiva kan tillskrivas att lärarna 

jobbar medvetet med elevernas närmaste utvecklingszon när de ger återkopplingar som är 

specifika och på rätt nivå för eleven. 

Att stötta  
Eleverna i svårigheter jobbar inte själva utan får hjälp och stöttning av sina lärare och 

klasskamrater. Lärarna är medvetna om att lärande är, som Säljö (2014) hävdar, beroende av 

stöd från de som är mer kunniga Med mycket stöd i form av hjälpmedel, stöd i 

återkopplingsarbetet och lärarnas väl genomtänkta närvaro, får eleven ett bra stöd som i 

efterhand avtar tills eleven behärskar färdigheten. Tolkningen är att lärarna genom att använda 

sig av det, som i den sociokulturella teorin kallas för scaffolding, är medvetna om att det som 
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eleverna klarar med hjälp ligger inom närmaste utvecklingszonen och genom scaffolding och 

inom ramen för utvecklingszonen kan eleverna appropriera kunskaper (Säljö, 2014). 

Faktorer som påverkar lärande  
Samtliga lärare i studien är överens om att de faktorer som påverkar mest är att elever i läs- 

och skrivsvårigheter känner att de lyckas eller har en möjlighet att lyckas. Dessutom anser 

lärarna att det också är viktigt att dessa elever får hjälp av artefakter i form av digitala 

verktygs användande i kombination med responsarbete. Dessutom säger Ingbritt att även 

elevens egna kommentarer kan göra en annan text bättre och därför blir kommentaren mer 

värdefull för eleven. Maria säger vidare ” att de själva kan få till en text, hur kort den än är, bli 

rätt till slut och är ens egen”. Här görs en tolkning att självkänslan är en viktig faktor i 

elevernas lärande, oavsett om eleverna har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Lärarna är 

medvetna om självkänslans betydelse för lärande hos alla elever och ordnar lärandemiljöer 

där eleverna fokuserar på det som är bra. Eleverna arbetar i sin egen takt och nivå, arbetar 

tillsammans, hjälper och delar med sig till varandra, vilket kan kopplas till sociokulturellt 

synsätt på lärande. Lärarna skapar denna sociala miljö/ kontext som gör utvecklingen möjligt. 

Vygotskij enligt Lindqvist (1999) menar att den sociala miljön är viktig, för kunskap som inte 

erfars är ingen kunskap alls. Lärande försiggår alltid i ett sammanhang (Nilholm, 2016).  

Alla lärare i studien lägger stor vikt till tryggheten för metodens positiva effekt på eleverna. 

De jobbar mycket med klimatet i klassrummet och gör samarbetsövningar. Detta tolkas som 

att samtliga lärare förstår att eleverna måste acceptera varandra och varandras olikheter för att 

känna sig trygga och våga mera. Maria uttrycker sig gällande tryggheten att ”detta kanske inte 

har någonting med STL- arbete att göra, men ger basen till ett bra STL- arbete”. 

Uppfattningen alla lärarna har är att motivation väcks i och med att det finns en mottagare och 

eleverna är inte själva i skrivandet utan har alltid någon annan elev eller lärare som hjälper till 

med sin respons. Dessutom skriver eleverna på den nivå de befinner sig och med de begrepp 

de själva behärskar. Sedan gör de digitala verktygen att det blir lättare att få ner en text, få den 

uppläst, ändra och förbättra texten om det behövs. Detta tolkas som att det finns mycket 

förarbete och kunskap som möjliggör att allt fungerar. Lärarna uppfattar att de har tillräckligt 

med planeringstid för STL- arbete just nu då de kan med kunskap om elevernas kunskaps- och 

utvecklingsnivåer organisera par- eller grupparbete på ett sätt där eleverna växer med 

varandra. Eleverna lär sig tillsammans och med hjälp av varandra vilket är helt i enighet med 

sociokulturella synen på lärande. Tolkning av detta är att genom framförallt lärarnas 

reflektionsprocess, bygger varje lärare upp sin kompetens och hittar nya möjligheter och 

vägar till att underlätta och stötta elever i svårigheter. Lärarna bygger upp sin egen bank av 

verktyg och med det blir de mer erfarna och säkra med metoden.   

Skillnader och likheter i uppfattningarna 
Lärarna använder sig av STL- metoden i sin undervisning olika ofta. STL används i 

svenskämnet, när eleverna skriver skönlitterära och fakta texter, i NO och SO ämnen och i 

matematikämnet vid arbete med problemlösning. Den gemensamma faktorn för de tre lärarna, 

Maria, Åsa och Karin, vilka ofta säger sig undervisa enligt STL, är allmän nyfikenhet och 

deras intresse av digitala verktyg och modellering. Dessutom tycker dessa tre om att eleverna 

lär sig tillsammans. De två övriga lärarna, Ingbritt och Veronica, skriver enligt STL vid 

temaarbeten en gång i veckan och de gånger de behöver vara klara med STL- arbetet under 

sin egen STL- utbildning. Antecknade skillnaderna i uppfattningar hos intervjuade lärare 

jämfördes med deras erfarenheter av STL-metoden och med digitala verktyg i 
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undervisningen. Skillnaderna tolkas bero på hur bekväma lärarna är med metoden och 

användning av de digitala verktygen och att få allt att fungera utan mer jobb. Som med allt 

annat som är nytt kräver metoden en ansträngning i början. Lärarnas resonemang är att vi 

behöver ta bort någonting i början för att göra plats åt det nya arbetssättet. Lärarna uppfattar 

att de gör det om de är säkra på metodanvändningen och dess effekt. Lärarna tar tillbaka det 

som de vill ha kvar i undervisningen när både eleverna och de själva är mer säkra på metoden 

och mer självgående. Allt handlar om att kunna organisera sin tid som lärare.  

Den nackdel som lärarna upplever i början av metod användandet är svårigheten att bedöma 

hur lång tid ska läggas på responsarbete och när. Min tolkning är att responsarbete kräver 

mycket tid av läraren tillsammans med eleverna. I början är det lärarna som ger respons innan 

eleverna själva får börja göra det på varandra. Enligt lärarna behöver de planera in denna tid.  

Det tolkas som att den lärare som inte är van med metoden ser som en svårighet att den inte 

tillsätter den tid som behövs för reflektions och responsarbete. Dessutom tolkas det som att 

lärarna i studien upplever mediering som en viktig del i elevernas process i att förstå och lära 

sig. Att få respons som är specifik, med utgångspunkt i ens egen kunskapsnivå och bearbeta 

sin text utifrån den är värdefull. Eleverna förstår och tar till sig respons som handlar om text 

som eleverna själva har skrivit. Detta tolkas som att egna erfarenheter ger en förförståelse som 

gör att eleven kan placera de nya bitarna i sammanhanget och appropriera dem.  

De flesta lärare i studien, Maria, Veronica och Karin, vill inte att eleverna använder chattspråk 

med smilisar och emojjis i responsarbeten, för den leder inte arbetet vidare utan enligt 

Veronica ”… bara konstaterar att texten är bra eller dålig, att jag tycker om den eller inte”.  

Bland de intervjuade lärarna finns det också en uppfattning att emojjis och smilisar förstärker 

kommentaren med bild och har ett starkt intryck på eleven. Detta att lärarna gör skillnad på 

respons tolkas som att responsen anses vara en viktig del i elevernas lärande för både den som 

ger och den som får responsen. Respons som kan förklara vad som är bra/dåligt i texten och 

som ger förslag på förbättring av den leder eleven vidare i lärandet. Respons som bara 

konstaterar att det är bra eller dåligt men visar inte på vad som är bra eller dåligt och varför, 

leder inte eleverna vidare. Emojis kan vara bra för självkänslan i först steget men behöver 

utvecklas och förklaras med text.  Lärarna uppfattar att respons på innehållet, och inte på de 

grammatiska bitarna, i en text är att föredra. Det kan även förekomma att elever i svårigheter 

får ge respons på till exempel stor bokstav och punkt ibland när lärarna ser att just detta är 

något som eleven själv kan. Responsarbete för elever i läs- och skrivsvårigheter kan anpassas 

och beror på vad eleven behöver lära sig just nu för att successivt byggas på. Detta tolkas som 

att lärarna använder sig av den närmaste proximala utvecklingszonen. Detta som eleven kan 

och är mogen för att ta till sig byggs på med flera områden successivt. Det ger eleven 

möjlighet att klara detta själv senare. 

Alla lärare i studien använder sig av STL- analysmallar när de planerar sina lektioner. 

Analysmallen innehåller utöver syftet med lektionen utifrån Lgr11, ett centralt innehåll som 

ska bearbetas och innehåller de kunskapskrav som ska arbetas mot. I analysmallen står även 

hur själva skrivande kommer att gå till på Ipads. Det finns rubriker som till exempel: 

förberedelse för gruppen eller de enskilda eleverna, inspiration och förförståelse, publicering 

och återkoppling. I mallen planeras in på vilket sätt eleverna bör bedömas samt lärarnas 

analys och reflektion över den genomförda STL- lektionen. Till sist reflekterar läraren över 

vad den lärt sig och vilka konsekvenser som det får för det fortsatta arbetet med STL.     
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka några lärarens uppfattningar, strategier och 

förutsättningar för att arbeta med STL- metoden för elever i läs- och skrivsvårigheter. För att 

få svar på mina frågeställningar valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer 

med fem lärare vars fingerade namn är Maria, Ingbritt, Karin, Åsa och Veronica, som samtliga 

undervisar enligt STL- metoden. Det var också ett av kraven som ställdes på informanter för 

att kunna få verklighetsbaserade beskrivningar och uppfattningar av fenomenet. Jag ville 

också intervjua lärare som har olika många år i yrket och eftersom STL är relativt ny metod, 

att dessa lärare har erfarenheter av att använda sig av olika metoder vid läs- och skrivlärande. 

Det är inte mängden data som är viktig i en kvalitativ studie utan variation och innebörden 

(Svensson & Ahrne, 2011).  

Eftersom STL- metoden är en ganska ny metod valde jag att gå genom Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) som leder den här satsningen ”Skriva sig till lärande”. Jag ville ta reda på 

vilka kommuner som har satsat på metoden. Därefter skickade jag förfrågan till skolorna i de 

kommuner som var aktuella. Jag fick många avslag på grund av att skolor inte jobbar med 

metoden än eller fortfarande utbildar sin personal i den. Några avslag fick jag på grund av att 

tidsramen var för kort som bekräftar att skolledningen är måna om sina medarbetare då de inte 

vill utsätta sin personal för några ytterligare ”måsten” och är medvetna om att en ny metod 

som implementeras i undervisningen tar mycket kraft i början vilket även min lilla studie 

bekräftar.  

För att testa intervjuguiden och mig själv som intervjuare har jag utfört en pilotintervju vars 

resultat inte ingår i resten av insamlade data. Enligt Kvale och Brinkmann (2014), är det 

viktigt att intervjuaren behärskar metoden och har praktisk färdighet som förvärvas genom 

träning och praktik. Enligt Dalen (2015) blir det en möjlighet även att prova hur den tekniska 

utrustningen fungerar. Jag har testat intervju som metod i pilotintervjun och märker att jag har 

ställt färre följdfrågor bland de första genomförda intervjuerna och ställt fler följdfrågor på de 

sista. Jag skulle säkert få bättre och ännu mer detaljerade svar på mina frågor om jag hade 

ställt bättre följdfrågor. 

Studien är kvalitativ för den återger de valda lärarnas uppfattningar. Lärarna har inte fått 

intervjuguiden i förväg för att undvika att få bokkunskaper representerade för mig utan just 

för att få deras uppfattningar om hur det fungerar i verkligheten. Som kvalitetskriterier för 

kvalitativ forskning listar Larsson (2005) att det teoretiska perspektivet som ligger som 

utgångspunkt för datainsamlingen och analys tydligt redovisas. Jag har även haft ett etiskt 

förhållningssätt under studiens genomförande. Mina informanter var informerade om studiens 

syfte och jag fick deras samtycke till deltagande i studien. Informanterna har fingerade namn 

och kan inte identifieras av utomstående samt var informerade om att all insamlad data 

används endast för studiens ändamål och inget annat.  

Jag kanske även kunde ha gjort observationer för att få en ännu klarare bild av hur hela 

processen går till och hur anpassningarna fungerar i klassrummet. Observationer skulle kunna 

komplementera intervjuerna och synligöra de strategier lärarna använder sig av i arbetet med 

STL- metoden. Då kan, enligt Lalander (2011), fångas dolda processer som utvecklats och se 

fenomenet utifrån deltagarnas perspektiv.  
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För att öka tillförlitligheten i studien ställdes följdfrågor och redogjordes för alla steg gjorda i 

studien. För att öka trovärdigheten i studien har resultatet kopplats till befintlig forskning. 

Giltigheten i studien påverkas av att jag inte är en erfaren intervjuare och kan ha missat att 

ställa någon följdfråga som kunnat ge ännu klarare bild av fenomenet. 

I kvalitativ studie tar analysen sin utgångspunkt i försök att skapa förståelse och avtäcka 

innebörder i orden som har registrerats (Ahlberg, 2009). Ahlberg (2009) menar att det innebär 

att söka mönster, upptäcka likheter och skillnader i syfte att tematisera eller konstruera 

kategorier. För att analysera insamlat data har använts hermeneutik som analysmetod. 

Hermeneutik har hjälpt mig att bättre förstå och tolka de transkriberade intervjuerna. Det är 

viktigt att upptäcka olika aspekter och försöka gå under ytan. Samtidigt har jag försökt förstå 

resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv vad det gäller artefakter, mediering, 

appropriering samt den proximala utvecklingszonen. Att perspektivisera, växla mellan olika 

perspektiv gör att analysen expanderar, breddas och fördjupas (Ahlberg, 2009), som var min 

strävan.  

 

Resultatdiskussion 

Lärarens betydelse  
Enligt Vygotskij (1999) har läraren en avgörande roll i att bygga relation mellan elevernas 

vardagstänkande och ett vetenskapligt tänkande. Detta gör de intervjuade lärarna genom att 

låta eleverna arbeta i olika konstellationer där de hjälper varandra att förstå olika begrepp t.ex. 

i NO och SO ämnen och sätta in de i olika vardagliga sammanhang genom social interaktion. 

Det framkom i studiens resultat att varken lärare, gruppen eller arbetskompisar ger sig förrän 

alla kan och förstår de aktuella begreppen. Lärarna är medvetna om att de begreppen är 

utanför elevernas vardagliga erfarenhet och behöver gestaltas på flera sätt. Lärarna modellerar 

och eleverna deltar i sitt kunskapskapande i samspel med andra och på så sätt får möjlighet att 

appropriera kunskapen till sig. Detta stöds av sociokulturellt synsätt. Kunskap inte är något 

som överförs mellan människor utan något vi deltar i (Säljö, 2014).   

Resultatet visar att metoden har klara fördelar för alla elever i synnerhet elever i svårigheter 

genom att eleverna jobbar på sin nivå, i sin takt och tillsammans med dem som eleverna 

känner sig trygga med och utan några jämförelsebedrifter. Detta stöds av forskningen som 

Takala (2013) och Agélii Genlott och Grönlund (2016) har gjort. Forskarna menar att genom 

att skriva på sin nivå ökar jämlikheten och självförtroende hos eleverna. Lärarens roll i den 

här processen är att förbereda miljöer då eleverna kan jobba utifrån de kriterierna. Att para 

ihop eleverna på olika sätt som skiljer sig beroende på syftet med övningen och att arbeta med 

acceptans och klimatet i klassrummet är några roller som de intervjuade lärarna uppfattar är 

viktiga. Även Taube (2013) hävdar att elever i läs- och skrivsvårigheter har ett stort behov att 

möta förståelse och tolerans och ett inlärningsvänligt klimat i klassrummet är önskvärt att 

skapa. Genom att stärka elevernas självförtroende och deras självbild väcks även motivation 

till skolarbete hävdar Hugo (2011). Även Kongsgården och Krumsvik (2016) kom i sin studie 

fram till att om läraren integrerar med elevernas lärprocesser och hjälper dem, kan detta öka 

elevernas tro på den egna förmågan och motivation för lärande. 

Effekterna av formativ bedömning, som lärarna i studien använder sig av är att lärandet blir 

centralt, vilket enligt Lundahl (2014), vidare medför till att självkänslan främjas. Detta 

stämmer även överens med en del av resultat i Harrison et al. (2015) studie. De observerade 
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att, genom att ge respons och själv eller i grupp bedöma kompisens arbete, ökar elevernas 

självkännedom och självreflektion. Detta såg Harrison et al. som ett problem för självkänslan 

hos äldre elever i svårigheter, känslan av att inte bli accepterad som responskamrat. Forskarna 

såg inte samma problem hos de yngre eleverna vilket stämmer överens med resultatet i den 

här studien.  

I Kongsgården och Krumsvik studie (2016) framkom att genom återkoppling från läraren, kan 

läraren integrera bedömning och undervisning för att öka elevens medverkan i sin egen 

process. Framåtsyftande återkoppling utvecklar lärandet enligt Lundahl (2014), som även 

lärarna i den här studien påpekar. Lärarna planerar sin undervisning på så sätt att eleverna har 

möjlighet att visa vad de kan med eller utan stöd som består av olika checklistor, mallar och 

respons. Lärarna undervisar eleverna i responsarbete genom modellering och 

gemensamskrivning som Agélii Genlott och Grönlund (2014) stödjer i sin forskning medan 

för elever i svårigheter gäller mer specifik återkoppling vilket stöds av Lundahl (2014). 

Inspiration och förförståelsen anser lärarna är viktiga pusselbitar för elevernas engagemang 

vilket Wengelin och Nilholm (2013) och Fridolfsson (2015) menar är viktiga faktorer som 

påverkar samspelet mellan eleven och texten. Detta även stöds av skaparna av metoden Agélii 

Genlott och Grönlund (2014), då de menar att utan inspiration och förförståelse lämnar vi 

eleverna utan tillräcklig grund och ramverk att hålla sig till. Vi tolkar och gestaltar vår 

föreställningsvärld genom reproduktion som hör ihop med minnet och produktion som hör 

ihop med skapande av något nytt (Vygotskij, 1999). Jag tycker att förebyggande arbete består 

av att arbeta med inspiration och förförståelse, samt med de kompensatoriska hjälpmedlen/ 

scaffoldingsverktyg som checklistor och mallar som lärarna gör. Detta stöds av Wengelin och 

Nilholm (2013) och även Myrberg (2007)  när de argumenterar för att undervisning 

organiseras så att problem med läs- och skrivlärandet helst inte uppstår och stödinsatser 

skräddarsys. 

Digitala verktygs betydelse för läs- och skrivutvecklingen 
Det som lärarna är överens om är att tillgång till digitala verktyg och nätet samt att tekniken 

fungerar är viktiga förutsättningar för att kunna bedriva undervisningen enligt STL- modellen. 

Arndts (2016) studie visar att eleverna bedömer undervisning med Ipads som mer intressant 

men att eleverna trivs med Ipads räcker inte för lärande. Av betydelse för elevernas fortsatt 

positiv inställning till användning av digitala verktyg i lärandet är att läraren själv har 

kunskaper och förmåga att lösa de problem som kan uppstå med tekniken.  

Lärarnas uppfattningar om systematisk undervisning innebär väl genomtänkta lektioner och 

omsorgsfullt valda skrivuppgifter som analyseras och vidareutvecklas med hjälp av 

analysmallen. Detta ger effekt till alla elever och stämmer väl överens med Agélii Genlott och 

Grönlund (2013) undersökning. Denna undersökning visade att digitalteknik i sig inte leder 

till att studieresultaten förbättras. Digitalteknik måste kombineras med någon form av 

pedagogisk metod där fokus ligger på läs- och skrivutveckling och skrivprocessen. Detta är 

även i linje med Skolverkets (2017) krav på att undervisningen måste organiseras så att de 

digitala verktygen används på så sätt så att det stödjer elevernas lärande. Även Kongsgården 

och Krumsvik (2016) observerar i sin studie att användning av Ipads spelar en viss roll i 

elevernas lärprocesser. Utmaningen anser de ligger i att förändra lärarnas undervisning och ge 

dem en digitaldidaktisk metod som ger dem en större förståelse för vikten av att bättre kunna 

interagera med eleverna under inlärningsprocessen. Detta antyder även lärarna i studien.   
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Det som förändrar situation för elever i läs- och skrivsvårigheter är att de har tillgång till 

artefakter i form av olika digitala hjälpmedel och appar samt även att läraren gör anpassningar 

av uppgiftena för de olika eleverna. Denna tolkning stöds av Dahlström och Boström (2017) 

och Haelerman et al. (2015) studie. Dahlström och Boström (2017) finner i sin studie att 

talsyntesen och ordbehandlingsprogram skapar möjligheter att ge eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter förutsättningar att delta i skrivprocessen på lika villkor. Digitala verktyg kan 

användas som stödinsats och är till för att variera och individualisera undervisningen för alla 

elever enligt Skolverket (2017). Detta stöds även av Arndts (2016) studie som jämförde 

lärande med eller utan digitala verktyg. Hans studie resulterar till fördel för användandet av 

digitala verktyg.  I Haelerman et al. (2015) studie finner de att effekten på elevernas 

prestanda, fokus och koncentration genom digital differentiering förbättras.  

Jag kan dra paralleller till de studier som jämfört effekterna av olika skrivverktyg med att 

lärarna i studien är positiva till STL- arbetssätt, och de använder sig av modellen med viss 

försiktighet.  Bland dem finns Wollscheid et al. (2015) samt Mangen och Balsvik (2016) 

studie för den tidiga läs- och skrivinlärningen och Aragón-Mendizábal et al. (2016) studie 

med äldre elever. Wollscheid et al. (2015) och Mangen och Balsvik (2016)  granskning av 

forskning urskiljer tre forskningsperspektiv: kognitivt perspektiv, perspektiv på 

neurovetenskap och lärande och sociokulturellt perspektiv och lärande. Resultatet av deras 

granskade studier är konsekvent inom varje teoretiskt perspektiv. Inom kognitivt perspektiv 

och perspektiv på neurovetenskap hittas fördelar för handskrift medan inom sociokulturellt 

perspektiv och New Literacy Stadies hittas fördelar för digitala skrivverktyg. Medan Aragón-

Mendizábal et al. (2016) studie, som inriktades mot äldre elever, observerade att 

dataskrivande är framgångsrikt i uppgifter som inte kräver djupare bearbetning av den 

informationen som skrivs. Forskarna menar att när en uppgift innefattar bearbetning av ord 

som skrivs, då krävs det en djupare analysnivå vilket gör att de skrivna orden kommer att 

kommas ihåg, som leder till mer långsiktigt lärande. Då är handskrivna anteckningar, där 

informationen måste uppmärksammas först, sedan väljs relevant information ut och sist 

omvandlas den valda informationen till specifika fraser, en mångdimensionell process. 

Informationen bearbetas djupare och blir lättare att komma ihåg, det blir en djupare inlärning 

med hanskrivna anteckningar anser dessa forskare.  

Lärarna ser att elevernas texter är långa och innehållsrika och att eleverna är nöjda med sin 

produktion tidigare än när de skriver för hand. Detta stämmer delvis överens med 

Kongsgården och Krumsvik (2016) observation att eleverna uppmärksammar mer på hur och 

vad som skrivs när de skriver för hand som forskarna förklarar med att vid skrivning för hand 

är det nödvändigt att planera och sen utföra åtgärden, som inte behövs på samma sätt när vi 

skriver på tangentbord.  

Både James och Engelhardt (2012), Dahlström och Boström (2017), Arndt (2016) och 

Mangen och Balsvik (2016) är överens om att fördelarna med att ersätta handskrivning vid 

läs- och skrivinlärning inte enhälligt kommer fram i deras studiers resultat. Spår av detta kan 

ses i den här studien då lärarna blandar flera olika metoder vid läs- och skrivinlärning och 

menar på att alla elever lär sig på olika sätt. STL är ett arbetssätt som lärarna i studien tycker 

passar sig bäst från åk två då eleverna har fått grunderna för läs- och skrivutvecklingen och 

har börjat läsa och skriva mera.   
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Bakgrund och förutsättningar för arbete med STL 
Lärarnas positiva inställning till metoden grundas i deras intresse och var de hittar inspiration 

till sin undervisning. Tre av fem lärare i studien har alltid intresserat sig för digital 

teknikanvändning i undervisningen. De har använt datorer och Ipads som skrivverktyg i sin 

undervisning även innan STL- arbete. En av dem är även inspirerad av kooperativt lärande 

och tror på styrkan med olika arbetsgrupper och att eleverna har olika bänkkompisar som är 

på olika nivåer och denna lärare har sådana inslag i sin undervisning. Detta stöds i den 

sociokulturella teorin. Enligt Vygotskij är lärandet en social aktivitet och uppstår i interaktion 

med andra (Lindqvist, 1999). Utveckling av elevernas tankeprocesser är möjliga bara i 

samverkan med de som omger dem, i samarbetet med kamrater (Lindqvist, 1999). SKL har 

fått i uppdrag att sprida metodens goda effekter på lärande och att utbilda lärare i STL. Det är 

en metod som inte fungerar utan digitala verktyg och social interaktion, vilket har gjort att 

lärarna använder sig av dessa. Lärarna i studien nämner att fungerande teknik och lärarnas 

egen tekniska kompetens är förutsättningar som är viktiga för att smidigt kunna genomföra 

något STL- arbete. Eleverna medierar, använder sig av olika språkliga och materiella verktyg 

som Ipads, för att förstå sin omvärld och agera i den (Säljö, 2014). Medierande och 

fungerande artefakter som hjälpmedel i form av checklistor, ”börjor”, digitala verktyg och 

tillgång till internät samt språket med de olika tecken är betydelsefulla delar i pedagogiska 

aktiviteter som leder till formativt lärande.  

Lärarna har under sin yrkeskarriär använt sig av en blandning av flera olika metoder i läs- och 

skrivinlärning utifrån behoven som finns. Ingen av de intervjuade lärarna har jobbat med bara 

en metod i sin undervisning och de menar att ingen metod fungerar på alla elever. Jag tolkar 

detta som att med deras erfarenheter och kunskaper de har, kan de både se vad eleven behöver 

och vilka metoder som lämpar sig att använda, samt hur de på bästa sätt ska kunna stötta 

eleven i dess läs- och skrivutveckling.  

Planering för en STL- lektion är detaljerad och tar mycket av lärarnas tankekraft men detta 

underlättar samtidigt mycket för dem. Lärarna blir hjälpta av att använda sig av analysmallen 

där arbete med elevernas förförståelse är viktigt. De använder sig av modellering i sin 

undervisning, som är en pedagogisk metod som stöttas av sociokulturellt synsätt på lärande. 

Genom att härma ett sätt att arbeta på, i samspel med andra, tar eleven till sig sättet och kan 

utföra arbetet på egen hand sedan. Genom att arbeta på det sättet lyckas fler elever bättre med 

skolarbetet. Lärarna ser elevernas lärande som dynamiskt och föränderligt vilket, enligt Säljö 

(2014), är helt i enighet med Vygotskijs sätt att se på lärande och utveckling. Nya kunskaper 

och färdigheter är inom den proximala utvecklingszonen, men eleven är beroende av stöd från 

den som är mer kunnig (Säljö, 2014). Planeringen som görs enligt STL- analysmall är lik den 

pedagogiska planeringen som vi lärare annars gör.  Där funderar vi över syftet med lektionen, 

det centrala innehållet, vad det är ska göras och varför. Funderingar på hur det gick och 

reflektion och analys över varför det gick som det gick, utvecklar undervisning till att 

inkludera alla elever och låta dem utvecklas i sin takt till nästa möjliga nivå med hjälp av 

andra elever. Detta stöds också av det sociokulturella synsättet på lärande. Att planera och 

reflektera över sin undervisning gör att lärarna blir mer säkra och bekväma med metoden 

vilket avspeglar sig vidare på eleverna och deras förmågor. 

Betydelse av att göra tillsammans 
Den sociala miljön utvecklar elevernas handlingar (Lindqvist, 1999), vilket stämmer överens 

med lärarnas uppfattningar om att i grupp- eller pararbete skapas motivation och en ökad vilja 

att skriva samt att eleverna genom samarbete och samspel med andra lär sig mer. Det 
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bekräftas även av Säljö (2014) som hävdar att allt lärande sker i sociala sammanhang. Den 

sociala miljöns påverkan ses som en viktig aspekt för lärande även i Wollscheid et al. (2015) 

studie oavsett om penna eller tangentbord används som skrivverktyg. Den sociala processen, 

som Agélii Genlott och Grönlund (2013) ser, ökar motivationen hos alla elever, för texterna 

som skrivs används för kommunikation mellan elever. Myrberg (2007) anser även att läs- och 

skrivsvårigheter kan vara ett resultat av brist på sociokulturella erfarenheter. Redan att som 

elev delta och bli uppskattad i en grupp ger, enligt Dysthe (2003), motivation för fortsatt 

lärande. Dysthe hävdar också att viljan att lära beror på upplevelser av meningsfulhet som 

visar tydligt det sociokulturella perspektivet.  

Arndt (2016) kom fram till att digitala verktyg i undervisningen visar en ökning av samarbete 

och interaktion mellan eleverna som i sin tur gör eleverna aktiva i sitt lärande. Detta visas sig 

tydligt i lärarnas uppfattningar av arbete med STL- metoden då responsarbete är en 

inlärningsmetod i sig och ger eleverna möjlighet att använda sin röst. Bedömningar är viktiga 

faktorer för lärande och, enligt Harrison et al. (2015), en hållbar metod för livslångt lärande. 

Samspel och lärande som uppmärksammas i studien är sammanlänkade, som Dysthe (2003) 

hävdar, vilket gör att vi behöver reflektera över hur samspel i de par/grupper som eleverna 

jobbar i på STL- lektioner fungerar som lärgemenskap. Av resultatet att bedöma då eleverna 

hjälper varandra att komma vidare och bli ännu bättre och växer tillsammans syns att de 

samspel som försiggår på lektionerna främjar lärande för alla elever. Då är det upp till läraren 

att skapa ett klimat i klassen där lärande värdesätts av alla och inte bara av läraren, vilket 

Dysthe (2003) hävdar, höjer motivationen.  

 

Slutsatser ur speciallärarens synvinkel 
Resultatet i den här studien visar på några faktorer som är viktiga ur en speciallärarens 

synvinkel vad gäller läs- och skrivlärande, elever i läs- och skrivsvårigheter och STL som 

arbetssätt. För att elever i svårigheter ska känna sig inkluderade och motiverade till sitt arbete 

är det oerhört viktigt vid STL- arbete att anpassa uppgifter, anpassa responsarbete, organisera 

grupp- eller pararbete och sätta in kompensatoriska hjälpmedel. Scaffolding som lärarna 

använder sig av i sin undervisning står för en, som Gibbons (2006) säger, tillfällig men 

nödvändig hjälp för att eleverna framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter. Det som 

lärarna gör i sina planeringar är att de funderar över vilken sorts stöttning de här eleverna 

behöver för att kunna fullfölja uppgiften. Lärarna utgår från elevens proximala 

utvecklingszon, vad som är viktigast att göra först för att kunna bygga på vid senare tillfällen. 

Ett framgångsrikt samspel mellan eleverna under pedagogens uppsikt och stödanpassningar, 

hjälper eleven i svårigheter att lära sig tillvägagångssättet och de kan komma längre än de 

hade gjort på egen hand. Här kan specialläraren i samarbete med ordinarie lärare stötta de 

enskilda eleverna i lärandet. Eftersom alla uppgifter finns digitalt kan eleven fortsätta att 

jobba med samma saker i en lugnare miljö hos en speciallärare. På så sätt försvinner känslan 

av att de inte jobbar med samma saker hos specialläraren som andra klasskamrater gör i 

klassrummet.  

Genom att göra regelbundna kartläggningar uppmärksammar vi de elever som inte utvecklas 

som förväntat och behöver stöttning i sitt lärande. Ett pedagogiskt arbete i läs- och 

skrivlärande med barn som har svårigheter kan aldrig ske efter färdiga standardlösningar utan 

måste alltid ta sin utgångspunkt i elevens behov, progression i läs- och skrivutvecklingen och 
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elevens styrkor och svagheter (Fridolfsson, 2015). Genom att eleven är insatt i sin egen 

situation, sina svårigheter, medveten om sitt eget lärande och strategier för inlärning, uppfylls 

en viktig komponent för att specialundervisningen ska fungera menar Lundahl (2014) och 

Fridolfsson (2015).   

Specialläraren håller sig uppdaterad om kompensatoriska hjälpmedel, som finns att tillgå, som 

kan vara en viktig förutsättning för att eleven i svårigheter ska lyckas med uppgiften. Lärarna 

måste ta sig tid och tänka igenom anpassningarna som eleven i svårigheter behöver tillgå 

under STL- arbete så det inte blir ett misslyckande genom att kompisarna inte förstår deras 

respons eller att de själva inte vet hur de ska använda responsen de fått. Även speciallärarens 

kompetens kan användas för att underlätta för de här eleverna. Det som är bra för några elever 

kan vara bra för alla därför kan speciallärare använda sin kompetens och med kritisk 

granskning av de metoder som används i undervisningen och med stöd i forskning, hitta 

styrkor och svagheter i metoden, och handleda personalen i att utveckla undervisningen.   

Jag hoppas på att resultatet är intressant för fler än de kommuner där studien genomfördes. 

Syfte med studien och min förhoppning är att den som läser om upplevelserna som lärarna i 

studien delade med sig av, kan känna igen sig i det och på något sätt blir mitt resultat 

applicerbart på dennes verklighet. På så sätt ska studien kunna bidra med ny kunskap kring 

den här metoden vad det gäller förutsättningarna och anpassningarna i arbetet med metoden 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vidare studier 
Digitaliseringen utmanar den traditionella undervisningen. Nail Salwyn som jag nämnt i 

början av det här arbetet eftersträvar efter ett kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen. 

Därför en undersökning om vad digitaliseringen innebär både för pedagogerna och för 

eleverna, både positiva och negativa aspekter är viktigt att uppmärksamma. Flera lärare jag 

mött under tiden jag arbetat med studien, jobbar inte enligt STL nu ett år efter sin utbildning. 

Varför används inte metoden? Vilka svårigheter ses ändå? Lärarrelaterade, elevrelaterade, 

teknikrelaterade eller andra svårigheter? Hur underhålls metoden, arbetssättet? Tiden för 

planeringen och analys har lärarna fått de sista åren på grund av att skolor utbildar sin 

personal i STL- arbetssätt. Hur blir det i fortsättningen när något annat står i fokus för 

kompetensutveckling?  

Jag skulle även vilja intervjua några It-tekniker för att få se vilka kompensatoriska hjälpmedel 

det finns inom digitala verktyg och vilka svårigheter kan uppstå när olika digitala verktyg 

kombineras med varandra samt vilka kompensatoriska medel passar ihop med vilka? Det tror 

jag skulle underlätta mycket i planeringen av anpassningarna och undanröja en del av de 

hinder som kan uppstå vid arbete med STL. 

Att intervjua eleverna för att få inblick i deras upplevelser av metoden och göra observationer 

på STL- lektioner skulle öppna upp ännu mer för diskussion om STL- arbetssätt.  
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Bilaga 1 

 
 

Hej!     Stockholm 2018-X-X 

Jag heter Amela Hamza och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning på 

språk-, läs- och skrivutveckling vid Karlstads Universitet. Under våren ska jag skriva mitt 

examensarbete som handlar om STL metoden (Skriva sig till lärande).  

 

Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av att arbeta med STL metoden. 

Jag vill undersöka vilka strategier och förutsättningar som behövs för att arbeta med STL för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Därför undrar jag om det finns lärare på er skola som arbetar med metoden och vilka de är. 

Jag skulle vilja fråga om intresse att ställa upp för en intervju. Jag undrar om kontakten i så 

fall ska gå via dig som rektor eller om jag själv kan ta kontakt med dem. 

 

Lärarnas erfarenhet av att arbeta med STL samt erfarenhet av att undervisa i läs- och 

skrivlärande är viktig för studien. Intervjun kommer att beräknas ta ca 1 timme och 

medverkande lärare kommer att informeras om syftet med studien.  

 

När intervjun genomförs kommer hänsyn att tas till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet har gått ut med. Det innebär att de medverkande deltar frivilligt och kommer 

att kunna avbryta studien om de så önskar. I materialet kommer deltagarna att vara 

avidentifierade och ingen kommer att kunna varken identifieras eller kopplas till studien. Det 

insamlade materialet kommer att raderas när studien är slutförd. 

 

Hoppas ni vill vara med! Om ni har några frågor kan ni gärna kontakta mig. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Amela Hamza 

07X XXX XX XX     

XXXX@XXXX.XXXX 

  



 

 

 Bilaga 2 

 

Intervjufrågeområden 

 Bakgrund 

Hur länge är du jobbat som lärare- år i yrket? Vilken utbildning har du?  

Hur länge jobbar du med STL? 

 

 Erfarenheter av att arbeta med STL metoden 

För att förstå modellen: Hur kan arbete gå till?  Exempel på en lektion t.ex.  

Hur ofta skulle man jobba med STL tycker du och varför? 

Hur hanterar man olikheterna (med tanke på återkoppling mellan elever, bedömning)? 

Tankar runt vilka som ska återkoppla på varandra- återkopplingskamrat? 

Hur beskriver du en bra respondent?   

Kommer du ihåg första gången du skulle planera och genomföra en lektion enligt STL?  

 

 Planering 

Beskriv hur du planerar och lägger upp arbetet kring ett arbetsområde? 

Hur förberedder man sig som lärare för lektionen?   

Vad behöver man tänka på vid planering av lektionen? 

Hur förmulerar man uppgift för eleverna?  Vad ska man tänka på? 

Tycker du att du har tid för en ordentlig planering av lektionerna? 

Eftersom man planerar så ordentligt verkar det som att man är låst vid planeringen eller har 

man lite friutrymme.  

Vad behöver du göra och ha för att arbeta med metoden? 

 

 Tillgänglighet/ delaktighet/ integrering 

Tankar om STL och lärandet för elever med läs- och skrivsvårigheter 

Hur påverkar STL metoden med digitala verktyg, kamratfeedback, formativ bedömning, den 

enskilde elevens möjligheter till kunskapsinhämtning, lärande? 

Hur påverkar STL metoden inkludering? 

Hur påverkar STL metoden lust till lärande? Hur motiverade eleverna är? 

 

 För och nackdelar med metoden 

Upplever du några skillnader vad det gäller elevernas motivation vid jobb med STL metoden 

gentemot den traditionella metoden? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med att undervisa enligt STL? 

 



 

 

 Anpassningar/ kompletteringar 

Är STL tillräcklig metod? Hur anser du metoden fungerar för elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

Hur metoden anpassas/kompletteras för att bättre kunna möta behoven hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter? Vilka anpassningar som behövs för att dem eleverna ska få ut det mesta av 

metoden? 

 

 


