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Abstract: 
I samband med digitaliseringsprocessen av skolan blir lärarna tvungna att 

utveckla sitt arbete med skrivundervisningen i svenska. Lärarnas relationer 

med elever ändras då de använder digitala verktyg. För att upprätthålla 

relationen till eleverna krävs det att lärarna kan hantera digitala verktyg. 

Syftet med den här studien är att ur ett relationellt perspektiv genom 

Aspelins relationella kompetenser kartlägga åländska grundskolelärares 

användning av digitala verktyg för återkoppling i samband med 

skrivundervisning. En kvalitativ studie har gjorts med hjälp av åtta 

intervjuer, insamling av elevtexter med lärares återkoppling samt en enkät. 

Resultatet visar att digitaliseringen har ändrat arbetet med skrivprocessen 

genom att olika moment inte används på samma sätt som tidigare. 

Slutsatsen i studien är att synliggöra speciellt fyra aspekter av 

svensklärares digitala återkoppling i samband med elevers skrivprocesser. 

Det rör sig om betydelsen av tid, teknisk utrustning, lärares digitala 

kompetens och engagemang samt asynkron och synkron kommunikation. 
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1 Digitaliseringen i samhället syns också i skolans värld 
 

Den ökade digitaliseringen i samhället speglas också i skolans undervisning, där 

digitaliseringen är ett faktum i allt fler ämnen. I många år har åländska 

grundskolelärare fått direktiv från Ålands landskapsstyrelse att implementera IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen:  

 

                       Kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

och digital kompetens är en viktig grund för elevernas lärande 

och kunskapsutveckling. Skolan har ansvar för att alla barn och 

ungdomar, även barn i behov av särskilt stöd, ges lika 

möjligheter till att fungera i en digital vardag. Digital kompetens 

är färdigheter, kunskap, kreativitet och förhållningssätt som 

behövs för att kunna nyttja digitala medier vid inlärning och 

kommunikation samt att ta aktivt del av kunskapssamhället 

såväl i fortsatta studier som i ett framtida arbetsliv (Ålands 

landskapsstyrelse, läroplan för grundskolan, (1995). 1 

 

Under år 2019 har det påbörjats ett arbete med att ta fram en ny läroplan för den 

åländska grundskolan. I det första utkastet tas åtta stycken nyckelkompetenser upp 

som skall integreras i alla ämnen. Nyckelkompetenserna är från EU-kommissionens 

rekommendation och bör finnas för varje enskild individ. De är multilitteracitet-, 

kommunikativ-, vardags-, digital-, lärande och social-, kulturell-, entreprenörs- och 

medborgarkompetens. Genomgående för dem är kärnorden: utveckla, process och 

kommunikation.  

 

I utkastet till ny läroplan betonas lärprocessen genomgående. I ämnet svenska 

betyder det att det läggs en tyngdpunkt mot skrivandet och skrivprocessen där 

läraren skall handleda eleven i ett mångsidigt skrivande. Förutom att integrera 

nyckelkompetenserna generellt innebär det att svensklärarna måste ha kunskap i att 

kunna undervisa i skrivprocessen (https://www.utbildning.ax/utkast). 

 

 
1 År 2002 ändrades benämningen från Ålands landskapsstyrelse till Ålands landskapsregering 

https://www.utbildning.ax/utkast
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För en liten skärgårdsskola, som jag själv jobbar i, med 17 elever i årskurs 1-9 är 

det en utmaning för kommunen att rekrytera behöriga lärare och att öka inflyttningen 

men också för att öka elevantalet i skolan. De senaste läsårens digitala projekt med 

bland annat försök med distansundervisning har bara varit på prov.  

Distansundervisning kommer att bli tillåtet som ordinarie undervisningsform från 

hösten 2020 då den reviderade grundskolelagen börjar gälla.2 Det skulle underlätta 

för de åländska skärgårdsskolorna med distansundervisning för då skulle 

möjligheten att rekrytera med den rätta behörigheten och på så sätt upprätthålla hög 

undervisningsnivå även för de små skolorna på Åland. Kvaliteten i skolan är viktig 

om skolan skall finnas kvar i skärgården och i glesbygden.  

 

Att kunna återkoppla i elevernas arbetsprocess digitalt är något lärarna förväntas 

kunna och göra. Det är lärarens uppgift att se till att använda digitala verktyg och 

skapa sådana undervisningssekvenser och då uppstår en relevant fråga: hur fungerar 

relationen mellan lärare och elev under det digitala arbetet. I mitt eget arbete i skolan 

märker jag att relationen till eleverna förändras då en del av kommunikationen blir 

digital. I det här arbetet ligger fokus på relationen lärare-elev under den digitala 

skrivprocessen men även på skrivprocessen och återkoppling i allmänhet ligger i 

studiens intresse. Tidigare forskning som finns är studier på gymnasienivå 

(Annerberg, 2016, Perselli, 2014,  Villasmil, 2019, Kronholm-Cederberg, 2009) 

men det saknas däremot för högstadiet.  

 

Hattie betonar den dialogiska processen och vikten av återkoppling som han menar 

är central i lärandet (Hattie, 2012).  I den aktiva dialogen bör läraren besitta 

kunskaper om relationsprocesser så att läraren kan bygga relationer till eleverna. 

Aspelin menar att lärare bör kunna upprätthålla goda relationer till eleverna för att 

kvalitetssäkra undervisningen (Aspelin, 2010).  

 

Med den här bakgrundsbeskrivningen fokuseras föreliggande studie på lärarnas 

relationsskapande i arbetet med skrivprocessen i svenska med ett särskilt fokus på 

återkoppling och då specifikt digital återkoppling. 

 
2 Under våren 2020 har finska regeringen beslutat att hålla skolorna stängda från 18.3.-14.5 på grund av 
coronaepidemin. Distansundervisning sker då av lärarna. 
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2 Syfte och problemställning 
 

Ett övergripande syfte är att bidra med kunskap om lärares arbete med 

skrivundervisning och återkoppling med fokus på att ur ett relationellt perspektiv 

beskriva och få inblick i lärares användning av digitala hjälpmedel för återkoppling 

i samband med skrivundervisning. Frågeställningarna blir således: 

 

• Hur arbetar lärare i svenska med skrivundervisning i samband med 

skrivprocess och återkoppling? 

• Hur arbetar lärare i svenska med digital återkoppling vid 

skrivundervisningen i samband med elevers skrivprocessarbete?  

• Vilka möjligheter och hinder framträder ur ett relationellt perspektiv i arbetet 

med skrivundervisningens återkoppling i digitala miljöer? 
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån tre aspekter av digital 

återkoppling genom digitala verktyg och relationer, digital återkoppling och 

relationell pedagogik.   

 

I den här studien ligger fokus på det relationella perspektivet mellan lärare-elev och 

då inte relationen i fysiska klassrummet utan i det digitala rummet. Tidigare inom 

undervisningen användes till största delen summativ bedömning vilket betyder att 

läraren gör en bedömning av elevens arbete då det är inlämnat. Idag betonas vikten 

av en formativ bedömning, trots att summativ bedömning fortfarande används, där 

läraren följer elevens arbete och ger återkoppling under processen. Hattie har gjort 

forskningsstudier och metaanalyser som bland annat visar att vikten av lärarnas 

förmåga att ge framåtsyftande återkoppling är viktig för en god undervisning 

(Hattie, 2014). Då läraren ger återkoppling är det för att eleven skall få information 

som utvecklar lärandet vidare. Syftet är att minska skillnaden mellan elevens 

nuvarande kunnande och målet med undervisningen. Enligt Hattie och Timperley 

(2007) bör tre frågor ställas i arbetet med återkoppling:  

1. Vad är målet?  

2. Var befinner sig elevens prestation i förhållande till målet?  

3. Hur ska eleven förbättra prestationen i riktning mot målet? 

 Detta menar de att elev och lärare skall söka svar på tillsammans. Hattie (2012) 

menar också att läraren bör skapa ett tillitsfullt lärandeklimat genom att bygga upp 

en ömsesidig respekt och en positiv atmosfär i skolan. Han menar vidare att lärandet 

stimuleras bäst om eleverna samarbetar i grupp och i en dialogisk lärandemiljö. 

Detta tillsammans med tydliga lärandemål i arbetet med återkopplingen blir en 

gynnsam läroprocess.  

 
3.1 Digitala verktyg och relationer 

I Persellis (2014) avhandling beskrivs och analyseras bland annat gymnasielärares 

erfarenheter av att använda digitala resurser i undervisningen och i relationen mellan 

lärare-elev. Lärarnas förståelse för eleven ligger som grund för hur lärarna väljer att 

använda digitala resurser i undervisningen. Vidare påverkar lärarnas sätt att 

undervisa och deras strävan att utveckla sitt användande av digitala resurser 

(Perselli, 2014). Relationen lärare-elev är viktig enligt Rhöse (2003) där hon menar 
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att i relationsarbete då lärare lär känna sina elever får lärarna en uppfattning om 

elevers erfarenheter och kunskaper. På det sättet får lärarna veta vad som är möjligt 

för dem att genomföra i undervisningen och på så sätt kan relationsarbete även 

betraktas som en grund för lärares didaktiska arbete. Gleisner-Villasmil (2019) 

påpekar att lärares övertygelse att använda digitala resurser påverkas av tre aspekter: 

lärares ämnesintresse, viljan att hjälpa eleverna och den personliga 

tillfredsställelsen. Förändringarna i den didaktiska praktiken då den digitala världen 

kommit till skolan innebär att kommunikationsmöjligheterna har blivit många för 

lärarna. Om inte tekniken fungerar, om inte eleverna använder alternativen eller om 

eleverna använder det till annat kan lärandet begränsas eller förhindras (Gleisner-

Villasmil, 2019). 

 

Det finns ett glapp mellan generationerna där den nya generationen redan är vana 

vid att handskas med sociala media medan de äldre lärarna hamnar i situationen att 

det tas för givet att de skall kunna det. Några lärare visar tydligt ett motstånd till 

digitaliseringen för att de tror att eleverna inte behöver det (Annerberg, 2016). 

 

Miljön i skolan påverkar skrivandet för eleverna genom att de sitter med sina datorer 

i olika klassrum och läraren har då fysiskt svårt att hinna ge respons under 

skrivandet. Digitala lärmiljöer kan stötta elevers skrivande om bara lärarna utnyttjar 

de olika lärmiljöernas potential (Hållsten, 2017). 

 

Hillis (2016) forskning om gymnasiestuderandes erfarenheter av lärande i en virtuell 

miljö handlar om studenterna ser lärpotential i den virtuella miljön och vad som 

kännetecknar lärpotentialen. Synkron kommunikation är då träffarna är digitalt i 

realtid till exempel videokonferens eller videomöten i till exempel Skype. Asynkron 

kommunikation är tidsmässigt oberoende av varandra till exempel då ett 

diskussionsforum används och deltagarna skriver på olika tider eller då 

föreläsningar spelas in och deltagarna kan se då det passar. I intervjustudien med de 

finlandssvenska gymnasiestuderande inom distansundervisningen visar det bland 

annat att i den synkrona kommunikationen skapas en känsla av närvaro och det blir 

en fast punkt vid synkrona tillfällen. I studien används både synkron och asynkron 

kommunikation. Studenterna föredrar de synkrona tillfällena för att följa med i 
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samtal, kommentarer och övriga gruppmedlemmars skrivprocess. För mycket 

asynkron undervisning skapar en känsla av isolering enligt studenterna. När 

kommunikationen funkar bra och samarbete funkar bra är inte asynkron 

undervisning problematiskt. Slutsatsen Hilli drar är att vid virtuellt lärande är 

synkrona distanslektionerna nödvändiga. De synkrona och asynkrona 

kommunikativa möjligheter som finns behöver vara interaktivt snabba och fungera 

väl. Studenterna ger en bild av otålighet då samarbete blir mera krävande då 

kommunikationen inte är synkron. Vidare föredrar de muntliga samtal och anser det 

som väsentligt i det virtuella lärandet och fysisk närvaro i skolan gör det lättare att 

kommunicera (Hilli, 2016).  

 

3.2 Återkoppling 

Forskning kring lärarnas återkoppling på elevtexter har bland annat gjorts i en 

gymnasieskola i Svenskfinland (Kronholm-Cederberg, 2009). Syftet med studien 

var att gestalta mönster i responsen eleverna får från lärarna i 

svenskundervisningens skrivundervisning. Resultatet visar att eleverna uppfattar 

lärarna som mer bedömare än medskapare, tydligt är att läraren uppfattas som en 

auktoritet. I studien finns enbart respons på slutprodukterna inte en enda under själva 

processen. Responsen eleverna får innehåller mest vad läraren anser brister och ett 

slutvitsord. Studien visar tydligt på att eleverna uppfattar responskulturen som 

monologisk framför dialogisk. Den visar en bild av att eleven är en leverantör som 

bara lämnar in en text och inte en kreatör som skriver med eftertanke och bearbetar 

sin text. En av slutsatserna är att den traditionella responskulturen är alltför långsam 

för dagens elever. Lärarnas rättande kan ta veckor och eleverna idag är vana med 

den snabba respons som de erhåller på olika digitala medier. Hon beaktar 

nätkulturerna i ett sammanhang av skolans responskultur och detta på grund av att 

eleverna använder sig av sociala medier. För att eleverna skall bli goda användare 

av digitala hjälpmedel krävs det pedagoger som är vana att hantera dem konstaterar 

hon (Kronholm-Cederberg, 2009).  

 

Återkopplingen har enligt Grönlund (2019) förändrats under senaste åren från enbart 

summativ bedömning till en dialogisk och utvecklande process i en social kontext. 

Brookhart (2017) visar att styrkor med muntlig återkoppling som sker i dialog 

möjliggör lärande och klargörande så att läraren vet att eleven förstått 
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återkopplingen. Det hänvisas ofta till att digitaliseringen ger möjlighet till formativ 

bedömning men Grönlund (2019) menar att det inte är möjligt i lärplattformarna 

ännu. Designen i dem är att de innehåller ett summativt omdöme eftersom det är 

ovanligt med inbäddade kommentarer i texten vilket betyder att de förstärker de 

gamla bedömningstraditionerna. Orsaken är att det finns flera funktioner som härrör 

till elevens måluppfyllelse och matriser med kunskapskrav som gör att lärarna följer 

dessa färdigt formulerade meningar (Grönlund, 2019). Standardiserade 

textkommentarer kan vara tidsbesparande men det ger också återkopplingen en mer 

formell ton som inte är relationsskapande (Annerberg, 2016).  

 

Inom svenskämnet lyfts ofta läsandet fram och det är forskat mycket kring det 

medan skrivandet hamnat lite i skymundan. Många gånger är betoningen på 

slutresultatet vilket betyder att eleverna inte får respons på skrivandet förrän de har 

texten klar vilket i sin tur kan tolkas att skrivprocessen saknas helt och hållet. 

Grundläggande för att eleven skall lyckas i sitt skrivande är responsen som de får på 

vägen och kan formulera och tänka om i sitt skrivande (Kronholm-Cederberg, 

2009). Om man då sitter med papper och penna blir detta ett arbetsdrygt sätt att 

jobba på därav vikten av digitalt skrivande och responsarbete. Lärarnas sätt att ge 

respons visar på att då det är negativ respons uppfattar eleverna som att det är dåligt 

så den konstruktiva kritiken försvinner (Nordmark, 2014). För att kunna ge digital 

respons behöver också läraren vara van vid att skriva på datorn men också att 

använda digitala hjälpmedel (Annerberg, 2016). Séror (2012) menar också att enbart 

skriftlig respons uppfattas mer auktoritär än den verbala så läraren kunde använda 

sig av till exempel screencasting då rösten uppfattas mer personlig (Séror, 2012). 

 

Idag bearbetar eleverna sin text medan de sitter vid datorn och skriver den. Flera av 

eleverna nämner också att de gärna vill skriva hemma istället för att de bättre kan 

koncentrera sig där (Nordmark, 2014). De elever som väljer att fortsätta skriva 

hemma behöver då ha tillgång till en dator eller annat digitalt hjälpmedel att skriva 

på och det kan se rätt olika ut i hemmen och det kan vara ett hinder för elevers 

skrivande (Dahlström, 2018). Detta relativt nya sätt att arbeta ställer nya krav på 

lärarens återkoppling.  
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Tidigare studier som till exempel Norberg-Brorssons studie (2007) pekar på hur 

viktig återkopplingen under skrivande är, vilket gör att vi kan ana att det finns 

utmaningar förenade med att elevers skrivande i hög rad sker på andra platser än i 

klassrummet. Norberg-Brorssons studie (2007) som gjorts i grundskolan år sju och 

åtta visar att eleverna upplever lärarnas respons som positivt. Responsen gör 

däremot inte att texten revideras eller förbättras. För att responsen skall vara 

utvecklande för eleven bör den ges under skrivandet. Norberg-Brorsson har studerat 

skrivandet och skrivundervisningen i grundskolans år 7 och år 8 genom att analysera 

det komplexa samspelet mellan skrivandets olika kontexter. Studien visar också att 

eleverna i Norberg-Brorssons undersökning påpekade samtalets betydelse inför 

skrivandet och att sådana samtal förekom i olika grad. Några elever vittnade om att 

de fick komma igång med sin skrivuppgift själva och också under skrivandet fick 

de klara sig själva. Eftersom samtalen i klassen saknades fick de sällan höra de andra 

elevernas åsikter och inte heller få sin egen röst hörd i klassen. Norberg-Brorsson 

(2007) skriver således att om skrivandet äger rum enbart i en icke-dialogisk miljö 

och att eleven blir endast en uppgiftslösare påverkar elevens förhållande till 

skrivandet. Den här studien behandlar dock inte digitalt skrivande utan enbart 

analogt med papper och penna men resultatet har betydelse i den här studien genom 

relationens betydelse i skrivandet (Norberg-Brorsson, 2007).  

 

Återkoppling är ett centralt begrepp för denna studie och när jag använder det lutar 

jag mig mot Hattie och Timperleys definition av återkoppling. Enligt Hattie och 

Timperley (2007) bör tre frågor ställas i arbetet med återkoppling: Vad är målet?, 

Var befinner sig elevens prestation i förhållande till målet? och Hur ska eleven 

förbättra prestationen i riktning mot målet?  i ett tillitsfullt lärandeklimat. 

 

 

 

3.3 Relationell pedagogik 

Jonas Aspelin är en huvudteoretiker inom relationell pedagogik men eftersom han 

presenteras i teoriavsnittet väljer jag här att presentera Nordström-Lytz som ett 

exempel på teoretiker inom området eftersom hon likt Aspelin utgår från Bubers 

relationella filosofi. Nordström-Lytz (2013) skriver om närvaron som en dimension 

av den relationella pedagogiken. Där tar hon upp hur Buber lyfter upp dialogens 
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betydelse för människan i samspelet med andra. Människan lever tillsammans med 

andra personer och i och med det innebär det att den andra är betydelsefull, talar till 

mig och att jag svarar på tilltalet vilket innebär att en ömsesidig delaktighet uppstår. 

I mötet tar man emot varandra sådan som man i det närvarande ögonblicket visar 

sig. Nordström-Lytz (2013) skriver också att lärarens pedagogiska uppdrag är ett 

dubbelt uppdrag enligt dialogfilosofin. I Jag-Det förhållandet förutsätts det att 

läraren främjar kunskapandet hos eleven medan i Jag-Du-relationen förväntas 

närvaro, äkthet och öppenhet i mötet med eleven. Hon beskriver det som ”Jag är här. 

Du är här. Vi är här. Vi kan undfly varandra, men vi kan också anta varandras 

utmaningar och växa tillsammans” (Nordström-Lytz, 2013, s 189). I sitt 

yrkesuppdrag har läraren styrdokument där det står vad som ingår i uppdraget så där 

är ansvaret givet på läraren. Då eleverna blir äldre är det inte ovanligt att de har 

bredare och djupare kunskaper än läraren vad gäller sakkunskap. I vissa avseenden 

kan då eleverna och lärare ses som jämbördiga (Nordström-Lytz, 2013).  

 

Med hjälp av dessa tidigare forskning menar jag att lärarnas relationsskapande 

arbete i svenskämnets skrivprocess utgående från den digitaliseringen som pågått i 

över 25 år bör ställas mot ett relationellt perspektiv eftersom det finns skäl att anta 

att relationella aspekter kan komma att förändras då lärare och elever inte befinner 

sig i samma rum.  
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4 Teori 
 

Studien med tillhörande analys behandlar lärarnas arbete med återkoppling under 

skrivprocessen i digitala miljöer ur ett relationellt perspektiv. Aspelin (2018) 

beskriver relationell pedagogik som att man ser världen och människan som 

sammankopplade och att individ står i ett ömsesidigt förhållande med samhälle, 

individualitet och socialitet så det sker en växelverkan mellan dem. Kärnan i det 

relationella perspektivet är det som uppstår mellan lärare och elev och som är viktigt 

om vi vill förbättra relationskompetensen i skolan.  

 

4.1 Relationellt perspektiv 

Det här arbetet baseras på främst teoretiska begrepp från Aspelin om relationell 

pedagogik. Relationens betydelse sett genom Aspelin ger detta arbete förankring. 

 

Pedagogisk relationskompetens handlar om vikten av att läraren har förmågan att 

utveckla och upprätthålla stödjande, förtroendefulla och omsorgsfulla relationer 

som utvecklas till positiva relationer (Aspelin, 2016). Aspelin (2015) menar att 

relationen mellan lärare och elev är så betydelsefull att den påverkar dess karaktär 

och kvalitet. Han menar att människan föds och utvecklas i relation till andra. 

Läraren bör sitta med kunskaper om relationsprocesser och inse sitt personliga 

ansvar i att bygga relationer. De yrken där man jobbar med människor behöver enligt 

Aspelin besitta relationskompetens och inte bara för att upprätthålla goda relationer 

utan för att det ska bli mer kvalitet och uppnå målen i verksamheten (Aspelin, 2010).  

 

Relationell pedagogik indelas i fyra nivåer som gör att det förstås lättare enligt 

Aspelin och Persson (2011).  Första nivån benämns som pedagogiska möten mellan 

till exempel lärare och eleven som möts i en ömsesidig process. Läraren möter 

eleven som person och svarar så att eleven blir produktiv. Situationerna är 

oförutsägbara men läraren bör sträva efter att möten blir ömsesidiga så ansvaret 

ligger på läraren. I dessa möten är lärare och elev inte jämställda så trots att det 

uppstår konstruktiva möten kan det också bli tvärtom (Aspelin & Persson, 2011, s 

9).  
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Den andra nivån kallas Pedagogiska tillvägagångssätt där insikter om betydelsen 

av relationella processer finns i lärarens relationsarbete. Läraren jobbar på att 

etablera och upprätthålla lärprocesser som befrämjar undervisningen. Eleven är 

delaktig i planeringen av undervisningen och på så sätt är eleven en naturlig del av 

gemenskapen skolan. Den pedagogiska kontexten formar hur den relationella 

pedagogiken ter sig i klassrummet och med eleverna (Aspelin & Persson, 2011, s 

10). 

 

Pedagogisk rörelse är den tredje nivån där fokus ligger på relationell pedagogik på 

ett organiserat sätt för att tydliggöra relationer i skolan. Med rörelse menar de hur 

man förverkligar den relationella pedagogiken i en formaliserad verksamhet. Detta 

sätt att se på skolan kan bidra till skolutveckling genom att professionella samtal 

förs mellan till exempel lärare och forskare (Aspelin & Persson, 2011, s 11). 

 

Den sista och fjärde nivån är en teoretisk diskurs om utbildning och teori. Relationell 

pedagogik utvecklar ett teoretiskt synsätt på utbildning där lärandet sker genom 

relationer. De menar att det relationellt pedagogiska synsättet är som en process som 

gör att människor utvecklas. På den här nivån kan man synliggöra, analysera och 

diskutera saker som uppstår på de första två nivåerna (Aspelin & Persson, 2011, s 

11).  

 

För att visa hur relationella synsättet utvecklas använder Aspelin (2018) sig av två 

olika relationella band inom relationskompetensen där han utgår från Martin Bubers 

filosofi för att utveckla egna termer. Fokus är på band där fenomen uppstår mellan 

människor som delas och upplevs som en process. Sociala band kan förklaras att 

människor som befinner sig tillsammans på något sätt påverkar varandra. Det 

uppstår en kontakt men inte i varandras positioner och man påverkas inte av 

varandra, till exempel i en tågkupé då man pendlar och träffas alla dagar utan att ha 

en djupare diskussion. Relationella band uppstår under ett personligt möte då man 

möts ansikte mot ansikte och det uppstår en process där personerna har ett påtagligt 

inflytande på varandra. De fokuserar sig inte på sig själva utan försöker förstå 

varandra också på ett känslomässigt plan. Det är aldrig säkert att relationella band 
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uppstår. Vi befinner oss i dessa båda dimensioner genom att vissa stunder vara i den 

ena och andra stunder i den andra dimensionen (Aspelin, 2018, s 34).  

 

Vidare säger Aspelin (2010) att utbildning primärt handlar om mellanmänskliga 

möten. Han använder sig av begreppet det mellanmänskliga som ursprungligen 

kommer från Buber. Begreppet har en ontologisk innebörd för Buber där tillvaron 

finns i levande gemenskaper i möten som är autentiska mellan personer som vänder 

sig till varandra. Personerna görs delaktiga i det mellanmänskliga mötet och 

uppfattar varandra så att de delar en verklighet. Det är det som blir kvar då man 

tänker bort inre som yttre skeenden. Detta möte kan både uppstå i en konflikt men 

också i ett förtroligt samtal mellan vänner till exempel i ett ögonblick då det uppstår 

en förståelse mellan vänner. I klassrummet kan ett exempel på ett mellanmänskligt 

möte vara under en lektion i klassen då många är aktiva och pratar. I de flesta klasser 

finns de tysta eleverna som läraren behöver vara extra uppmärksam på och få med i 

diskussionen. Vid ett tillfälle kan det uppstå då läraren får ögonkontakt med en sådan 

elev och eleven visar ickeverbalt att den vill säga något. När läraren uppfattar detta 

kan ett mellanmänskligt möte uppstå och göra att eleven får möjlighet att komma 

till tals. Mellanmänskliga relationer byggs upp då lärare och elev vänder sig till 

varandra för att diskutera något kunskapsstoff. Det kan också uppstå utanför 

undervisningssituationen i klassrummet då eleven jobbar individuellt men ändå 

känner att den har läraren med sig det vill säga när läraren har undervisat stoffet och 

det mötet blir då eleven använder det. Enligt Buber är det viktigt att 

samtalsstrukturen är tydlig annars har personerna svårt att uppfatta varandra. Det är 

lättare att komma fram till ett mellanmänskligt möte i mindre grupper när läraren 

har bättre förutsättningar att organisera samtal och kunna få en dialog med eleverna. 

Det är också viktigt att undervisningen är målmedvetet planerat och att innehållet är 

relevant och meningsfullt. Enligt Aspelin poängterar Buber att det inte får finnas ett 

överdrivet mål från lärarens sida att mellanmänskliga möten skall uppstå. Läraren 

måste komma ihåg att det mellanmänskliga mötet ofta uppstår helt oväntat (Aspelin, 

2010). En lärare som är medveten om vikten av relationskompetens lär sig att bygga 

relationer som är produktiva i skolmiljön. Olika metoder används vid till exempel 

konflikter, då läraren främjar effektiva kommunikationsmönster eller stärker elevers 
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självkänsla. I skolsituation agerar läraren utan förutfattade meningar om vem eleven 

och läraren är eller vad som skall komma att hända mellan dem (Aspelin, 2015). 

 

För att uppnå dessa mellanmänskliga möten behöver läraren utveckla ett 

klassrumsklimat som gör att det äkta samtalet, som Aspelin använder, uppstår så att 

eleverna känner att det är ett tillåtande klimat. Han tar upp tre element som behövs 

för äkta samtal. Det första är vikten av att personer tilltalar varandra i fullständig 

sanning vilket betyder att deltagarna det vill säga lärare och elev är vända mot 

varandra och uppmärksamma på varandras intryck och framförallt vad de andra 

säger. Det andra elementet är att deltagarna agerar med oförbehållsamhet vilket 

menas med att deltagarna deltar aktivt trots att inte alla behöver tala men vid behov 

så görs det. Deltagarna bidrar med sig själv, spontant, helhjärtat och utan 

inskränkningar. Det sista elementet som Aspelin tar upp är att samtalet är fritt från 

sken som betyder att deltagarna lägger fokus på samtalets innehåll och inte tänker 

hur andra deltagare tolkar det man säger. De skall inte heller förställa sig, framhäva 

sig själva eller göra samtalet till ett uppträdande (Aspelin, 2010, s 115).  

 

Aspelin (2018) förklarar tre aspekter av lärarens relationskompetens där varje 

delkompetens utgör en pusselbit. Han menar att en god relationskompetens står för 

god förmåga att kommunicera och bygga stabila sociala band men att man behöver 

en mer förfinad definition och då använder han sig av: 

1. Kommunikativ kompetens: lärarens förmåga att kommunicera verbalt och 

icke verbalt, så att det uppstår samklang i relation till eleven. Begreppet 

innebär vilken grad av ömsesidig förståelse och respekt det finns mellan 

lärare-elev. Det är lärarens förmåga att förstå eleven och kunna visa att man 

förstår eleven. Läraren bör använda ett begripligt språk och ett sätt att tala 

att eleven gör sig förstådd (Aspelin, 2018). 

2. Differentieringskompetens: lärarens förmåga att reglera graden av närhet och 

distans. Det handlar om lärarens förmåga att agera i relationen att inte 

komma för nära i relationen eller blir för distanserade från varandra (Aspelin, 

2018). 
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3. Socioemotionell kompetens: lärarens förmåga att hantera känslor i relation 

till eleven. Det innebär att läraren är uppmärksam för elevernas emotionella 

signaler (Aspelin, 2018). 

 

De fyra relationella nivåerna, de relationella banden som gör att mellanmänskliga 

möten uppstår samt äkta samtal ser jag som grunden till att läraren skall kunna 

utveckla sin relationskompetens. Därför använder jag de tre relationskompetenserna 

som grund då jag gör min analys i studien. 

 

Aspelin sammanfattar den föreslagna modellen på följande sätt: 

”Relationskompetens innefattar lärarens förmåga att kommunicera så att det uppstår 

samklang och differentiering i relation till eleven samt att elevens – och lärarens 

egna – känslor kanaliseras på ett fruktbart sätt” (Aspelin, 2018, s 51). 
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5 Metod 

 
5.1 Introduktion 

I följande avsnitt beskrivs hur studien gjorts och vilka val som använts under 

arbetets gång. Studiens syfte besvaras genom en kvalitativ ansats där empiri används 

för datainsamling. Dessa är intervjuer, insamling av texter samt en kortare enkät. 

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att intervjun delvis är strukturerad 

men att frågorna ändå inte behöver följa en viss ordningsföljd och att 

uppföljningsfrågor kan användas vid behov. Detta kräver att intervjuaren tar ansvar 

för att intervjun håller sig inom det uppsatta målet för intervjun (Larsen, 2018). 

Studien har som mål att undersöka hur lärare arbetar med digital återkoppling i 

samband med skrivprocessarbete och vilka möjligheter och hinder som framträder i 

lärarnas svar ur ett relationellt perspektiv vilket motiverar en kvalitativ och 

intervjubaserad metod. Med ett relationellt perspektiv enligt Aspelin och Persson 

(2011) är att utbildningsinstitutioner är mötesplatser mellan människor och att 

begreppen relationer, kommunikation och mänskliga möten är centrala. 

 

5.2 Datainsamling 

Urvalet för studien gjordes först genom val av högstadieskola, därefter genom val 

av lärare. Eftersom mitt intresse ligger i den åländska grundskolan kontaktade jag 

rektorerna i de åländska högstadieskolorna per epost (bilaga 1) och bad dem i sin tur 

vidarebefordra mitt informationsbrev så lärarna kunde kontakta mig om de ville vara 

med i min studie (bilaga 2). Eftersom jag är den enda svensklärare i min skola 

lämnade jag den utanför. Från de övriga högstadieskolorna fick jag kontakt med åtta 

lärare som jag sedan genomförde intervjuerna med. Lärarna fick välja ut och ta med 

sig varsin exempeltext där de skrivit återkoppling till en elev.  

 

Intervjuerna baserades på en flexibel, semistrukturerad intervjuguide med 

förberedda frågor så att ordningsföljden kan komma att ändras under intervjun 

(bilaga 3). Av de åtta intervjuerna gjordes fem på en fysisk plats och tre av dem 

gjordes över nätet. Intervjuerna tog mellan femton till trettio minuter och spelades 

in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna spelades in för att det är svårt att ställa 

frågor, lyssna och anteckna på samma gång. På det här sättet hade jag möjlighet att 

koncentrera mig på den jag intervjuade och att ställa följdfrågor vid behov. Risken 

om man antecknar under intervjun är att man inte själv kan göra en kritisk 
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granskning av intervjun och att det är lätt att falla in i att höra det man vill höra 

(Lantz, 2013).  

 

Texterna transkriberades kort efter att intervjuerna var gjorda. Jag inledde 

intervjuerna genom att påminna om studiens syfte och att jag skulle spela in 

intervjun. Därefter fortsatte jag med några frågor om lärarnas utbildning och 

arbetserfarenhet men det skrev jag inte ner i transkriberingen. Då transkriberingen 

gjordes användes skriftspråk eftersom informationen kom fram som behövdes på 

det sättet. Eftersom analysen utgår från den digitala återkopplingen fokuseras svaren 

på hur läraren uttrycker sig i deras digitala återkoppling vad gäller hanteringen av 

elevers känslor. Då läraren pratar i intervjuerna på ett positivt sätt eller på annat sätt 

om skrivandet så tas förutom vad de uttrycker i ord också tonläget i beaktande. 

 

Efter att jag läst igenom de transkriberade intervjuerna utan att göra några 

anteckningar som helst gjorde jag en matris med hjälp av mina analysbegrepp som 

jag funnit betydelsefulla för mitt analysarbete. För att besvara mina första två 

frågeställningar gjorde jag en innehållsanalys av materialet där bearbetningen gjorde 

att några återkommande teman visade sig: lärandemål, lärarnas återkoppling, 

bearbetning och bedömning. I en innehållsanalys klassificerar forskaren data på ett 

systematisk och stegvist sätt för att lättare kunna identifiera mönster och teman. 

Detta tillvägagångssätt gör att forskaren blir medveten om mönster och kategorier 

som inte är tydligt uttalade (Barajas, Forsberg & Wengström, 2018, s 147). Studiens 

tredje frågeställning hanterades med hjälp av Aspelins begrepp: kommunikativ 

kompetens, differentieringskompetens och socioemotionell kompetens som jag 

nämnde i teoriavsnittet. Jag markerade då i texten vilka uttalanden i intervjuerna och 

vilka formuleringar i lärarnas återkopplingar som var relevanta för mitt fokus på 

relationella aspekter av digital återkoppling. För att skydda lärarnas anonymitet 

använde jag i transkriberingen och i redovisningen av resultatet följande 

namngivning L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 och L8. Samma namngivning används i 

redovisningen av intervjuerna, exempeltexterna och i enkäten. 

 

Jag bad lärarna ta med tre återkopplingar de skrivit till eleverna. En återkoppling 

som de var nöjda med, en för dem typisk återkoppling och sedan en återkoppling de 
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inte var nöjda med. I analysdelen används dessa exempeltexter för att se hur lärarna 

använder återkoppling och om man ser några mönster i lärarnas kommentarer.  

 

För att förtydliga vilka moment lärarna tycker är viktiga-oviktiga i skrivprocessen 

fick de fylla i en kompletterande enkät (bilaga 4). I enkäten uppger de också hur 

lång tid de ungefär använder på de olika momenten. Enkäten används för att se hur 

mycket tid lärarna använder överlag i de olika momenten och för att hitta likheter 

och olikheter i lärarnas uppfattning om vikten av momenten. 

 

När det i resultatredovisningen förekommer antalsangivelser i form av hur många 

informanter som svarat likande på en fråga görs detta enbart som en beskrivning av 

materialet. Det innebär inte att några anspråk som kan kopplas till kvantitativa 

metoder görs.  

 

 

5.3 Analysmetod 

Jag har använt mig av två olika analysmetoder genom att besvara först och andra 

frågeställningarna  med hjälp av en innehållsbeskrivning genom att kategorisera 

materialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Den tredje frågeställningen har 

hanterats med analysredskap från Aspelin (2018). Som utgångspunkt för studien 

tillämpas ett relationellt perspektiv och Aspelins relationella modell används utifrån 

hans tre relationella kompetenser i analysen. Aspelin använder kommunikation och 

dialog då han redogör för sina synsätt så därför använder jag också synkron- och 

asynkron kommunikation som en del för att tydliggöra sättet lärarna kommunicerar 

i undervisningen. Kommunikation kan delas in i två grupper antingen synkron eller 

asynkron. Synkron är då kommunikationen sker i realtid och kan ske genom 

föreläsningar, seminarier eller grupparbeten då parterna befinner sig på samma 

fysisk plats eller också via nätet. Då det gäller asynkron kommunikation är parterna 

tidsmässigt oberoende av varandra genom att deltagarna skriver inlägg som läses 

senare eller inspelningar av olika slag (Hilli, 2016).  

  

5.3.1 Relationella kompetenser 

Aspelin (2018) lyfter fram tre relationella kompetensområden en lärare behöver ha 

för att lyckas med sitt återkopplingsarbete så jag har sökt i lärarnas utsagor om 
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digital återkoppling efter formuleringar och förhållningssätt som berör dess olika 

kompetenser. På detta sätt har jag sökt efter möjligheter och hinder i lärarnas 

beskrivningar. 

 

• Kommunikativ kompetens  

visar på förmåga att kommunicera både verbalt och ickeverbalt för att skapa 

samklang i relationen, det vill säga kommunicera så att man förstår varandra. 

Detta har identifierats genom följande frågor som ställts till materialet: Hur ser 

kommunikationen ut under processen? I vilken grad används verbal och 

ickeverbal kommunikation? Exempel på uttalanden som kategoriserats som 

rörande kommunikativ kompetens är då lärarna medvetet uttalar att de 

målmedvetet vill uppnå olika relationer med eleverna. Uttalanden som berör 

undervisningen utanför klassrummet har däremot inte ansetts beröra den aktuella 

kompetensen eftersom denna studie berör den digitala skrivprocessen.  

 

• Differentieringskompetens 

vilket visas på förmåga att reglera graden av närhet och distans, kunna anpassa 

och känna av. Detta har identifierats genom att ställa följande frågor till 

materialet: Hur regleras närhet/distans? Hur känslor bemöts i den digitala 

kontakten? Kommer det fram i intervjuerna hur lärarna pratar om den personliga 

kontakten med eleverna? Finns det informationskanaler som gör att kontakten 

kan hållas? Hur hålls kontakten förutom i återkopplingen? Alla uttalanden om 

någon form av hur närhet och distans hanteras i relationen lärare-elev används 

eftersom läraren behöver upprätthålla relationen i all undervisning då det gäller 

närhet och distans.  

 

• Socioemotionell kompetens  

där förmågan visar på att hantera känslor i relationen, kunna hantera elevens 

känslor i olika situationer. Detta har identifierats genom att ställa följande frågor 

till materialet: Hur hanteras känslor? Finns det formuleringar i återkopplingarna 

eller i lärarnas tal som tyder på att eleverna kan reagera emotionellt?    
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5.4 Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) har använts för att försäkra mig 

om att alla åtgärder och råd som rör etiska frågor i en studie har följts det vill säga 

informations-, samtyckets-, konfidentialitets-, och nyttjandekrav. De intervjuade 

deltar frivilligt och är informerade om hur materialet används. Efter att uppsatsen är 

godkänd kommer materialet att raderas. Eftersom Åland är ett så litet område valde 

jag att inte ta i beaktande lärarnas erfarenhet, kön, ålder eller om elevantalet är få 

eller många i skolan som de jobbar i. Varje deltagare har fått ett samtyckes- och 

informationsbrev innan intervjun gjordes. Brevet innehöll en redogörelse om 

studiens syfte och att deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när som helst under 

arbetets gång samt att det spelades in (bilaga 2). Vidare uppfylldes 

konfidentialitetskravet genom att samtliga deltagare avidentifierades i 

transkriberingen av intervjuerna och att materialet förvarats oåtkomligt och raderas 

efter att arbetet godkänts. Den personuppgift som behandlas i denna studie är 

inspelade röster som enbart kommer att användas av mig som forskare samt 

handledare. Återkopplingarna som de skulle ha med sig bad jag att de skulle 

avidentifiera innan de kom till intervjutillfället. 

 

5.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet beskriver hur studiens relevans och giltighet säkras. Data som samlats in 

är relevanta i relationen till problemformuleringen så att slutsatserna blir giltiga. 

Detta för att det ska finnas underlag för att bekräfta rönen och slutsatserna som dras 

på ett trovärdigt sätt. I en kvalitativ studie skall fenomen inte bara beskrivas utan 

också studeras. Intervjufrågorna formulerades efter studiens syfte och 

problemställningar för att data skulle vara relevant. Samma frågor ställdes till 

informanterna men följdfrågor användes för att förtydliga frågor vid behov (Larsen, 

2018).  

 

Noggrannhet och pålitlighet syftar på ordet reliabilitet som ska ligga som grund för 

under studiens arbetsgång vilket det strävar till i denna studie. Studiens data baseras 

på faktiska förhållanden och datainsamlingen har samlats in systematiskt. Att vara 

lärare som intervjuar andra lärare kan både ses som en styrka och en svaghet i en 

studie som denna. Styrkan är att jag har en förståelse för deras jobb och är insatt hur 

saker fungerar i praktiken. Svagheten är ifall informanterna som jag kände agerade 
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som kollega och kanske inte tog intervjun på allvar. Därför påminde jag om vikten 

av att hålla ett fokus i ämnet i intervjun. Intervjun gjordes på ett ställe som passade 

informanterna och några intervjuer gjordes också digitalt.  

 

På grund av mitt eget intresse av ämnet ansåg jag det nödvändigt att ha tydliga 

externt definierade analyskoncept från Aspelin för att minimera risken för att min 

eventuella förförståelse skulle påverka studiens resultat.   
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6 Resultat  

 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien utifrån syfte och frågeställningarna 

och då är det intervjusvaren, exempeltexterna samt enkäterna som används. Lärarnas 

arbete med digital återkoppling presenteras med fokus på hur de arbetar digitalt och 

med fokus på relationella aspekter genom Aspelins tre relationella kompetenserna 

kommunikativ-, differentierings- och socioemotionell kompetens. De digitala 

aspekter som fokuserats på är kommunikationsformer såsom synkron och asynkron 

kommunikation respektive vilka digitala verktyg som används och när i processen 

lärarna använder dem. Resultatet presenteras under rubrikerna digital återkoppling 

och de tre relationella kompetenserna. 

 

6.1 Lärarnas arbete med digital återkoppling 
I resultatet om återkopplingen presenteras hur lärare i svenska arbetar med digital 

återkoppling i samband med skrivprocessarbete.  Lärarnas beskrivningar om hur de 

jobbar och anpassar de digitala verktygen i sin undervisning tas upp samt om de 

kommunicerar synkront eller asynkront med eleverna under processen. Skrivandet 

är en komplicerad process som teoretiskt kan delas in i flera moment, här tas 

lärandemålen, återkoppling under skrivandet, bearbetning och bedömning upp.  

 

6.1.1 Lärandemålen 

L1, L2, L3, L4, L5 och L6 är tydliga med att de alltid börjar med introduktion i 

helklass och är där noga med att se till att lärandemålen är tydliga. L2 och L5 ser till 

att instruktionerna också finns på en digital plattform så eleverna har tillgång till den 

under skrivandet. L3 använder sig mer av en individuell undervisningsmetod, hen 

tar sig tid med var och en att diskutera elevens mål men ger också instruktionerna 

sedan i helklass. Hen säger ”Jag ser till att jag hinner för jag ser det som viktigt för 

då kan jag få vad ditt mål är” (L 3) angående att tydliggöra lärandemålen. För alla 

lärare utom en är lärandemålen viktiga i skrivprocessen. Undantaget är L8 som 

startar skrivprojektet genom att sätta igång eleverna så att de får börja själva att 

skriva. Trots att lärarna tycker att lärandemålen är viktiga är det inget de avsätter 

mycket tid för visar enkäten. L2 uttrycker att målen sitter ”i ryggraden” (L 2). Ingen 

lärare använder enbart digitala hjälpmedel då de presenterar lärandemålen utan 

arbetar oftast både analogt och digitalt. L1 säger ”Jag tycker eleverna är sämre på 
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att ta emot instruktioner digitalt, de tar mycket lättare emot information på papper” 

(L 1). L3 som använder till stor del verbal kommunikation och individuella samtal i 

klassrummet talar särskilt om övergången från lärandemålen till arbetet med att 

skriva. Hen säger ”De får oftast till läxa från den allmänna diskussionen att till nästa 

gång vill jag att du har tre rubriker som du kan tänka dig att skriva om. Så funderar 

vi på plus och minus och vill du så får du skriva ner färdigt plus och minus. Då 

tydliggörs lärandeprocessen utan att jag säger det” (L 3).  

 

L1, L2 och L8 låter eleverna börja planera sitt skrivande genom en tankekarta eller 

en skiss som blir som ett första utkast. L4 använder ett sätt att spara elevens 

skrivdokument så att läraren själv kan gå in och läsa och följa arbetet. Hen motiverar 

sitt arbetssätt: ”jag tycker jag har lättare att följa med då de skriver på datorn för då 

behöver jag inte stå bredvid och läsa deras text utan då har jag det på min egen skärm 

medan de jobbar i häftet behöver jag plocka in häftet och då är det svårare för mig 

att hitta tiden” (L 4). På så sätt betonas inte övergången mellan ett första utkast och 

det fortsatta skrivandet. L8 svarar att hon enbart låter eleverna sätta igång att skriva 

och går sedan omkring i klassen och ser att de kommit på rätt spår. L8 samlar inte 

in elevernas texter vid den delen av skrivprocessen som skulle kunna definieras som 

efter första utkastet. Trots att ”jag brukar säga att de ska lämna in en icke-färdig 

version så får man lite feedback och bearbetar” (L 5). L5 upplever att eleverna vill 

lämna in texterna så snabbt som möjligt, inte för att få återkoppling, utan för att bli 

av med det och slippa få läxa (L 5).  

 

6.1.2 Återkoppling under skrivandet 

I momentet då eleverna börjar skriva som ett första utkast använder lärarna sig av 

digital återkoppling genom att eleverna skriver sin text på datorn men också genom 

att eleven delar dokumentet med läraren och på så sätt kan läsa elevens text under 

tiden eller att eleven sparar texten på lärplattformen så den finns där. Lärarna 

kommunicerar synkront då de går runt i klassen men också asynkront då de 

kommenterar i elevernas första utkast. 

 

Ett moment som själv- och kompisgranskning används väldigt lite då lärarna jobbar 

med digital återkoppling i svenskundervisningen på grund av tidsbrist. Då de gör 

det låter de eleverna skriva på datorn och dela sina dokument digitalt. De lärare som 
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använder sig av kompisgranskning låter eleverna kommunicera asynkront med 

varandra. 

 

Under intervjun då hemarbete kommer på tal säger L1: ”Tyvärr så har inte våra 

elever kompatibla system med skolan så det mesta måste skrivas i skolan för vi kan 

inte förvänta oss att de skall göra det hemma” så tekniken som inte fungerar upplevs 

av hen som ett hinder i arbetssituationen. I slutet av intervjun säger samma lärare att 

orsaken att hen inte använder digitala verktyg är okunskap ”Jag vet att jag skulle 

behöva det, jag vet ju att det finns”, säger L1. L6 menar också att eleverna tar hem 

texten för att skriva bara tekniken gör det möjligt ”Då måste de nästan få på en sticka 

hem eller så mailar de till sig själva” (L 6). Hen uttrycker också en önskan att vilja 

lära sig mer ”Det skulle framförallt vara mer omväxling och så skulle man lära dem 

också som man har en skyldighet att göra” (L 6). L6 tillägger att då skolan har små 

elevgrupper är det lättare att jobba digitalt då man redan känner dem väl. 

 

Lärarnas sätt att ge återkoppling och deras tankar kring det är väldigt olika. L6 

uttrycker i exempeltexten medvetenhet om detta: ”Den återkoppling som jag är mest 

nöjd med är när jag tar ordentligt med tid och går in i elevtexterna under processen. 

Jag kommenterar och ger förslag. Den återkoppling som jag är minst nöjd med är 

när jag kommenterar skrivfel/ordval/stavfel/grammatikfel i marginalen och sen bara 

ger vitsord” (L 6).  

 

L2, L4 är tydliga med att de använder sig av positiva och uppmuntrande 

kommentarer men också vikten av tips och råd. L6 försöker ha dialogen 

kontinuerligt så att den integreras i skrivprocessen. En lärare säger ”…samtidigt 

måste jag säga att jag är väldigt försiktig att peta i det de skriver.” När L6 gick på 

lärarhögskolan var det en lärare där som sagt att de inte skulle använda röd penna 

utan svagt kommentera med en blyertspenna för det är elevernas hantverk. ”Det där 

har alltid suttit i min ryggmärg.” säger läraren (L 6).  

 

Lärarna sätter cirka tjugo till trettio minuter per elev då de ger återkoppling beroende 

på hurdan skrivuppgift det är visar det sig i enkäten. L5 säger ”Ibland tycker man 

att man lagt mycket tid och en del av eleverna som borde titta på det gör det inte 
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men ändå så blir man imponerad många gånger…”wow, nu tycks du ha förstått hur 

du skall göra” (L 5).  

 

L2, L4 och L5 skriver återkopplingen digitalt genom att skriva i dokumentet. ”Jag 

kommenterar genom kommentarfunktioner i Drive. Då kan jag föra en dialog med 

eleven i dokumentet och kommentarerna sparas så att eleven kan ha nytta av dem 

vid nästa uppsats-skrivning” uppger L4. Hen säger sig ha en tanke med sin 

återkoppling att dialogen lever under skrivprocessen och att återkopplingen finns till 

hands nästa gång. L5 använder en lärplattform och spelar ibland in sin återkoppling 

så att eleverna lyssnar av den senare. Hen säger också ”… för även om jag ger 

återkoppling digitalt eller om de skrivit med penna brukar jag ge återkoppling 

muntligt efteråt så mycket jag hinner och gå igenom kommentarerna” (L 5) och det 

motiverar hen genom att påstå att eleverna inte använder sig av återkopplingen och 

om de bara får den digitalt enligt hen. Under intervjun visar L2 hur hen gör vid 

återkopplingen …”det var först då jag fick en stor ipad som jag började göra så här. 

Jag kan ju också återkomma till den förra texten då och skriva i texten…” L2 

använder tekniken och har utvecklat arbetssättet efter verktygen berättar L2.  

 

Det finns lärare som inte använder digitala redskap i återkopplingen utan de 

prioriterar den synkrona kommunikationen och går igenom texten tillsammans med 

eleverna under lektionstid. Flera av lärarna använder sig av digital återkoppling och 

menar att de utvecklat arbetssättet då de fått ny teknik till skolan. De använder sig 

av kommentarsfunktioner i skrivprogram eller inbyggda funktioner som finns i olika 

lärplattformar. Den digitala återkopplingen från lärarna är således för det mesta 

asynkront då eleverna tar emot återkopplingen vid ett senare tillfälle. 

 

Alla lärare nämner att utvecklingen av elevers skrivande är väsentligt. Ordet lotsa 

använder L6 som inte ville använda den röda pennan så mycket. L5 säger att det är 

i den ”bästa världen som eleverna använder sig av lärarens återkoppling och 

bearbetar texten med hjälp av den” (intervju 5). L7 säger att det är de elever som är 

intresserade av skrivandet som också använder återkopplingen för att utveckla 

skrivandet.  
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6.1.3 Bearbetning 

De flesta lärarna anser att en sista renskrivning är viktig och vikten av att ge 

möjligheten för eleverna. L2 som hela vägen haft en röd tråd i sitt arbete med 

skrivandet vill att eleverna skall öppna den första versionen innan de börjar med 

bearbetning och innan de lämnar in sista versionen. L2 säger att ” det jag gillar med 

det digitala är att den plattform vi använder ligger texten och mina kommentarer 

kvar så kan man säga att innan du skriver så går du och läser kommentarerna från 

förra gången” (L 2). L4 tror att eleverna använder återkopplingen då de får den i 

mitten av processen och kanske lite nu och då under skrivandet. L3 och L5 som går 

igenom återkopplingen muntligt med eleverna på lektionstid räknar som att det är 

bearbetningen.  

 

Flera av lärarna som gett återkopplingen digitalt på skolans lärplattform på det första 

utkastet så har eleven möjlighet att gå tillbaka och ta del av den. 

 

6.1.4 Bedömning 

Alla lärarna i studien ger en skriftlig bedömning och vitsord3 på arbetet. Det är 

väldigt olika hur lärarna tar upp och pratar om bedömning och vitsord. L2 har en 

utvecklingsmatris där den skrivna återkopplingen sparas tillsammans med vitsorden 

i ett kalkylprogram. De delar som finns med i matrisen är vilken genre, 

layout/illustrationer, innehåll, språkriktighet och omdöme/vitsord. Det fylls på med 

alla skrivuppgifter som görs under skolåret vilket gör det överskådligt och 

utvecklingen synliggörs i dokumentet tycker L2. 

 

L3 använder sig av en hel del diskussioner under skrivandets gång vilka vitsordsmål 

eleverna har och hur de skall uppnå dem. Därefter skriver L3 in vitsordet i skolans 

lärportal så att elever och föräldrar kan se det ”… att jobba med ryggen fri, att kunna 

informera så mycket som möjligt har jag kommit fram till att göra det dubbelt det är 

att skriva på dokumentet och det jag skriver i pappersvarianten och det jag skriver i 

Wilma…” (L 3).  I bedömningsmomentet i skrivprocessen använder lärarna sig 

antingen av synkron eller asynkron kommunikation genom att några träffar eleverna 

 
3 Vitsord förekommer i Åländska läroplanen som siffrorna 4-10 och motsvaras närmast av begreppet 
betyg i svenska läroplanen.  
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vilket är synkront medan andra lärare meddelar asynkront. L2 skriver i en matris 

som kommuniceras digitalt vilket blir asynkron kommunikation. 

 

L5 använder sig ibland av både digital bedömning där hen skriver kommentarer och 

bedömning men vill också gärna träffa dem i ett personligt möte för att kunna läsa 

av elevernas reaktion. 

 

Lärarna i studien visar i enkäten att bedömningen inte är det viktigaste men sätter 

ändå mest tid på bedömningen jämfört med andra moment i skrivprocessen. L7 

säger att hon tycker det är lika viktigt att eleverna skriver för andra mottagare än 

läraren. 

 

6.1.5 Sammanfattning av den digitala återkopplingen 

Ingen av lärarna använder sig av någon utvald modell då de jobbar med skrivandet 

i skolan. De säger i intervjuerna att de jobbat fram en egen modell under den tid de 

jobbat.  

 

Det visar sig att det är flera av lärarna som lägger dokument som eleverna behöver 

digitalt så att de skall vara lätt att komma åt och att eleverna slipper papper som är 

en risk att de tappas bort.   

 

Det förekommer att lärare följer digitalt med i skrivandet hela tiden och tycker då 

att de kan kommentera så att eleven gör ändringar. Några lärare arbetar uttryckligen 

med att eleverna skriver på ett första utkast på datorn men andra lärare som ger 

återkoppling mera under skrivandets gång gör det inte lika tydligt. Därför kan man 

se att inledningen av skrivandet är ett moment som suddas ut det vill säga att det 

görs på olika sätt då undervisningen sker digitalt.  

 

Det alla lärare gör är att ge återkoppling på elevtexterna men på olika sätt genom att 

skriva digitalt i dokumentet; skriva i en chatt eller skriva på lappar. Stegen som 

består av digital själv- eller kompisgranskning och bearbetning av detta är de stegen 

som ofta glöms bort i arbetet med det digitala skrivandet. Det finns de lärare som 

gärna vill jobba med olika moment men anser sig inte ha tid eller helt enkelt bara 

inte prioriterar olika moment. Förutsättningarna för att kunna arbeta på ett 
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framgångsrikt sätt med digital kompisgranskning är att texter smidigt kan delas 

mellan elever och att eleverna är tränade i att ge respons.  

 

De lärare som gör sin bedömning och annan återkoppling muntligt och inte skriftligt 

har svårare att hänvisa till tidigare återkoppling. Läraren som använder sig av en 

digital utvecklingsmatris har lättare att hänvisa till den då eleverna jobbar med 

bearbetning av sina texter. 

 

Lärarna som svarar att de använder digitala verktyg som en naturlig del i 

undervisningen skriver också responsen med hjälp av datorn och använder datorn 

för kommunikation med eleverna. I arbetet med digital återkoppling vid 

skrivundervisningen kan konstateras att moment suddas ut och förändras mer än om 

man använder penna och papper. Lärarna formar sin egen modell efter hur de 

använder de digitala verktygen i undervisningen men också tiden påverkar sättet de 

jobbar med skrivprocessen. Tid är ett ord som förekommer frekvent i studiens 

empiri. Flera av lärarna nämner också att de inte har tillräckligt med kunskap för att 

jobba fullt ut med digitala miljöer. 

 

6.2 Lärares relationella kompetenser i digitala miljöer 

Lärarna i studien befinner sig i ett fysiskt klassrum tillsammans med sina elever, 

men de har också tillgång till digital kommunikation med eleverna. Resultatet som 

nu följer fokuserar på vilka möjligheter och hinder som hittas i empirin ur ett 

relationellt perspektiv i arbetet med skrivundervisningens återkoppling i digitala 

miljöer. De möjligheter och hinder som lärarna formulerar kommer här att 

presenteras under rubriker som tar fast på vilka relationella kompetenser de ger 

uttryck för när de talar om digital återkoppling. Begreppen synkron- och asynkron 

kommer att användas för att tydliggöra om kommunikationen sker digitalt eftersom 

asynkron kommunikation oftast är digital kommunikation. 

 

6.2.1 Kommunikativ kompetens i digitala miljöer 

Resultatet visar att alla lärare använder sig av synkron kommunikation i klassen och 

speciellt då de ska starta ett skrivprojekt. L3 betonar dessutom att synkron 

kommunikation i klassen är en grundpelare och pratar flera gånger om vikten av 

dialog och diskussion i klassen. L3 berättar att hon använde digitala hjälpmedel mer 
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tidigare ”…tyckte då det var nyhetens behag att det var jättehäftigt att åberopa men 

jag vill se din reaktion på min kommentar och det finns inte då du till exempel jobbar 

i fronter” (L 3) därför använder L3 inte digitala verktyg lika mycket på senare tid. 

L1, L3, L7 och L8 upprepar flera gånger hur viktigt det är att gå runt i klassen under 

skrivandets gång för att fundera och diskutera tillsammans med eleverna. L1, L4 

och L6 har haft samma elever många år så de tänker inte ens på att jobba på att skapa 

relationer utan upplever att det kommer av sig självt. L8 uttrycker flera gånger att 

det upplevs som svårt att knyta an till eleverna och att de inte gör som hon säger. 

Läraren säger ”han var en av de som inte ville ändra för han var färdig” (L 8). 

 

L2 och L5 använder sig också av asynkron kommunikation genom att använda en 

chatt i en plattform där eleverna sparar sina texter så att läraren kan gå in och läsa. 

De håller en kommunikation i chatten om det inte är specifikt kommentarer i texten. 

Då relationer och digitala miljöer kommer på tal under intervjun säger L5 ”Jag ser 

inte det som ett hinder, jag ser snarare, nu låter jag överdrivet positiv men snarare 

är det så att jag kan få mitt under arbetsdagen frågor och sådär via de där digitala 

plattformarna, nu sitter jag och jobbar med det här hur skall jag göra? Då kan jag 

svara fast jag springer ganska mycket runt under dagarna så det är ganska svårt att 

nå mig” (L 5) då menar L5 att det är lättare att nå honom digitalt än fysiskt.  

 

L8 som genomgående under intervjun uttrycker att det är svårt med relationer i 

klassen och att hen upplever att relationen blir lidande i digitala miljöer vill gärna 

jobba med digitala verktyg trots det. L8 berättar ”…de som har lite svårt att hålla 

sig till uppgiften är ju ute och surfar och trycker och fixar och busar…. Så det är en 

utmaning… och då säger reglerna att nästa gång måste man skriva med papper och 

penna” (L 8). Vidare i intervjun då användandet av digitala miljöer kommer på tal 

uttrycker L8 att ”Jag ser absolut att, det är så texten kommer digitalt, det är så texter 

tas emot nuförtiden man behöver ju få till texterna digitalt också” (L 8). 

 

 

Sammanfattningsvis finns det både möjligheter och hinder ur ett relationellt 

perspektiv i arbetet med skrivundervisningens återkoppling i digitala miljöer då 

lärarna berättar om sitt arbete. Om lärarna jobbar i digitala miljöer kan det finnas en 
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risk att de inte läser av eleverna tillräckligt för att bemöta dem digitalt och det finns 

lärare som upplever ett hinder då eleverna gör annat på de digitala enheterna än vad 

de skall göra. Möjligheter som lärare nämner är att eleverna får tag på dem på ett 

smidigt sätt genom att använda digitala verktyg. Det visar sig att alla lärare använder 

sig av synkron kommunikation i inledningen av skrivprocessen vilket de motiverar 

med att de då har lättare att se att eleverna kommer igång. Senare i skrivprocessen 

används dock både synkron- och asynkron kommunikation om vartannat det vill 

säga både analogt och digitalt arbete. 

 

6.2.2 Differentieringskompetens i digitala miljöer 

Digitala verktyg ger läraren möjlighet att välja olika undervisningsmetoder genom 

att de kan variera mellan närhet och distans så att eleverna känner att de får en frihet 

att jobba själva men att ändå läraren finns med i skrivprocessen för att peppa och 

utveckla skrivandet. L1, L3, och L8 framhåller vikten av att då eleverna skriver i 

klassrummet så prioriterar de att gå runt bland eleverna och hjälpa och svara på 

frågor. På det sättet kan de bemöta dem här och nu men de upplever att de anpassar 

undervisningsmetod efter hur de upplever gruppdynamiken.  

 

L4 delar dokumenten med eleverna och på det sättet kan läraren sitta på sin plats 

och kommentera där vid behov. Det gör läraren om eleverna gett intrycket att de inte 

vill ha lärarens återkoppling under skrivandet i klassrummet. L4 skapar en möjlighet 

för eleverna att arbeta på utan att bli störda när de inte vill ha återkoppling men 

läraren kan ändå följa arbetet.  

 

L2 och L5 använder en applikation där de samlar materialet och kommunicerar med 

eleverna via chatten och som de uttrycker själva så är det ett naturligt sätt att hålla 

en kontakt under skoldagen och efter skolan vid behov. Ingen av dem nämner att de 

blir kontaktade på olämpliga tider. Däremot visade det sig att L2 upplevde att det 

kan uppstå en konflikt mellan lärare-elev om eleven ifrågasätter sitt vitsord och de 

ska kommunicera med hjälp av chatten. Det hade varit en sådan situation men som 

redde upp sig för att eleven förstod hennes förklaring men om inte eleven hade 

förstått kunde det ha uppstått en konflikt. L2 berättar också att hen tycker sig märka 

då relationen till eleven utvecklats för då brukar eleven höra av sig i chattfunktionen 

”Så i och för sig är det ju också lättare för eleven att ge kommentarer till mig 
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eftersom de kan skriva till mig och fråga, varför blev det så här nu och det svarar 

jag gärna på”, berättar L2.  

 

Lärarna ser möjligheter och använder sig av digitala miljöer för att variera mellan 

närhet och distans. Därför kan de välja mellan olika undervisningsmetoder beroende 

på om eleven vill diskutera saker öga mot öga (synkront) medan andra gånger göra 

det senare (asynkront). Hinder kan uppstå om det uppstår en diskussion då eleven 

ifrågasätter något och tar kontakt via en chatt och då inte kan uttrycka sig skriftligt 

var problemet ligger. Då kan missförstånd uppstå. 

 

6.2.3 Socioemotionell kompetens i digitala miljöer 

Den tredje och sista relationella kompetensen är den svåraste i mitt tycke att 

upptäcka då lärarna jobbar digitalt. Socioemotionell kompetens handlar om att 

läraren skall vara lyhörd för emotionella signaler i samspel med eleven och kunna 

hantera emotionella indikatorer.  

 

L1 uttrycker att hen inte är nöjd med sin kommentar att ”texten blir rörig då det är 

tempusbyte” (L 1) eller då hen har uttryckt en kommentar med ordet ”vissa” (L 1) 

som kan uppfattas väldigt diffust.  På grund av tidsbrist har L8 använd ordet bra 

utan att specifikt skriva vad som är bra så L8 ansåg själv att det är viktigt att precisera 

vad som är bra (L 8). 

 

Nöjda är alla lärare med återkopplingar då de har uttryckt något positivt om 

innehållet, positiva utrop, frågor som utmynnar i en diskussion, om återkopplingen 

relateras till förra uppgiften, hinner ge förslag muntligt och om vad som är bra pekas 

ut. L3 och L5 använder sig helst av synkron kommunikation så de känner att de kan 

läsa av eleven under samtalet. ”Ambitionen är att eleverna skall bli bättre och att 

utvecklas tillsammans elever och lärare” (L 8) säger en lärare. L4 använder till stor 

del digitala miljöer och uttrycker vad gäller relationer hur relationen med eleverna 

byggts upp under alla år och att eleverna efter så lång tid skriver personliga texter 

”Jag tror inte de alla gånger vet hur personligt det blir, de delar med sig otroligt 

mycket av sig själv”. (L 4) 
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L2, L3 och L5 använder ordet ”vi”, i den meningen när de talar om eleverna i 

samspel med de själva. De nämner ”vi” flera gånger då de pratar om 

skrivundervisningens återkoppling i digitala miljöer. L2 säger ”Då vi jobbar med 

bearbetningen delar eleverna texter med varandra” (L 2). L2 beskriver sin 

arbetsgång ”…vad ska vi göra… vi funderar tillsammans… vi tar en diskussion…” 

L2 utgår från att lärare och elever gör det tillsammans.  

 

Därmed tyder det på att det finns både möjligheter och hinder i lärarnas arbete med 

skrivundervisningens återkoppling i digitala miljöer ur ett relationellt perspektiv vad 

gäller socioemotionell kompetens. Om lärarna formulerar sig så att den digitala 

återkopplingen tas emot av eleven på ett positivt sätt är det en möjlighet att använda 

digitala miljöer men däremot ett hinder om läraren inte kan i skrift formulera sig så 

att eleven förstår återkopplingen på rätt sätt så att formulera sig rätt blir viktigt för 

läraren.  

 

6.2.4 Sammanfattning av de tre kompetenserna i digitala miljöer 

Med hjälp av två strategier kan lärarna förutse elevernas känslor: det ena är att ligga 

steget före genom att använda sig av asynkrona dialoger digitalt, medan den andra 

strategin är att möta känslorna när de kommer och då ha möjlighet att lyssna av 

eleverna för att bemöta eleverna med direkt synkron dialog.  

 

I elevtexterna hittas kommentarer som kan uppfattas som hinder i arbetet med den 

digitala återkopplingen till exempel kommentaren om tempusbyte som kan 

uppfattas att hela berättelsen måste göras om eller ifrågasättandet av vitsord. Då 

eleven läser den kommentaren exempelvis hemma blir eleven ensam att ta emot den 

och då är det svårt för läraren att veta hur eleven reagerar på återkopplingen.  

 

I inledningen av arbetet instruerar lärarna synkront i klassrummet och fortsätter 

sedan också i klassrumsarbetet att gå runt till eleverna. Eleverna använder datorn 

som ett arbetsredskap och lärarna tar sedan del av deras texter på olika sätt genom 

till exempel applikationer, delade dokument och gemensam server. Lärarna blandar 

olika undervisningsmetoder i sin undervisning och ser det som möjligheter. Det 

skapas ett avstånd ur en aspekt och behåller närheten ur en annan med de olika 

sätten.  Den digitala kontakten mellan lektionerna hålls på olika sätt av lärarna till 
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eleverna med hjälp av delade dokument och andra digitala chattar. De lärare som i 

början av intervjun säger att de använder digitala verktyg är också de som använder 

digitala kommunikationssätt genom att till exempel använda en chatt i en 

applikation. De berättar också hur de upplever att det finns en naturlig kontakt med 

eleverna. Den digitala kommunikationen kan upplevas som positivt i mening att 

eleven i lugn och ro kan ta emot meddelandet och sedan få tid att formulera sitt svar 

tillbaka och detta gäller såklart för läraren också. Detta skapar en möjlighet att låta 

eleven jobba mer självständigt men att ändå läraren kan stötta på sidan om. 

 

Några återkommande faktorer i relationen lärare-elev kommer fram i intervjuerna 

som att gruppens storlek påverkar hur lärare upprätthåller kommunikationen och hur 

länge lärarna har undervisat eleverna hur väl de känner eleverna.  

 

I arbetet med återkoppling i digitala miljöer finns både möjligheter och hinder ur ett 

relationellt perspektiv. Att kommunicera digitalt kan ge läraren möjlighet att få ett 

naturligt flöde i kommunikationen mellan lektionerna med eleverna jämfört med att 

bara kommunicera på lektionstid. Eleverna ges på det sättet också mer tid innan de 

svarar på återkopplingen och kan göra det i lugn och ro hemma eller var de är. 

Däremot kan det ses som ett hinder att eleverna tar emot återkopplingen då inte 

läraren är närvarande och läraren inte förklarar och känner av hur eleven tar emot 

återkopplingen.  
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7 Diskussion 

 
 
7.1 Resultatdiskussion 

I avsnittet behandlas återkoppling och de tre relationella kompetenserna.  

 

7.1.1 Digital återkoppling 

Sammanfattningsvis finns det möjligheter att fortsätta utveckla hur lärare i svenska 

arbetar med digital återkoppling vid skrivundervisningen i samband med 

skrivprocessarbete. Arbetet blir enklare då lärarna förslagsvis kan dela dokument 

digitalt, spara dokument digitalt så de är lätt åtkomliga. Det som kan utgöra hinder 

är om inte lärarna har tillräckligt med digital kunskap, inte en vilja att utveckla det 

digitala användandet, om lärarna upplever att tiden inte räcker till samt om tekniken 

inte fungerar. Det visar sig att alla lärare använder sig av någon form av skrivprocess 

men ingen jobbar systematiskt efter en specifik modell av skrivprocessen. Det 

framkommer att tiden inte räcker till att jobba sig igenom alla möjliga moment.  

 

Lärarna använder sig av framförallt synkron kommunikation då de presenterar 

lärandemålen men senare i arbetet med digital återkoppling vid skrivundervisningen 

används både synkron och asynkron kommunikation. Hattie och Timperley (2007) 

betonar vikten av att eleverna har lärandemålen tydliggjort för sig och att de också 

helst skall vara med och påverka och diskutera dem. De menar att eleverna måste 

veta vad målet är och att både lärare och elever ska söka svaret tillsammans. Ingen 

av lärarna i studien nämner att de låter eleverna vara med och påverka lärandemålen. 

Lärarna börjar med en gemensam genomgång i klassen med att visa goda exempel 

men där kunde lärarna försöka ge eleverna möjlighet att påverka skrivuppgiften. 

Elevens delaktighet poängterar också Aspelin och om så sker blir också eleven en 

naturlig del av gemenskapen i skolan (Aspelin & Persson, 2011).  En inledande 

uppgift före introduktionstillfället för att öka elevernas delaktighet kan vara att 

använda en digital anslagstavla med anonyma svar. Möjligheten att använda digitala 

verktyg som hjälp genom att eleverna kunde få skriva idéer på en interaktiv portal 

borde fungera och det kunde de göra hemma i förväg också. Det här momentet kunde 

utvecklas så att interaktionen mellan lärare och elever skulle bli tydligare. Det som 

är viktigt för läraren är att veta vilken teknik eleverna har tillgång till och att läraren 

har kunskaper om vilka digitala verktyg som kan användas. Dahlström (2018) 
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konstaterar också att det kan upplevas som ett hinder om eleven skulle vilja skriva 

hemma men inte har tillgång till dator eller annat digitalt verktyg. Något som också 

syns i Hillis (2016) studie är vikten av att använda både synkron och asynkron 

kommunikation. Förslagsvis kan det då vara bra att i inledningen använda 

åtminstone synkron kommunikation i klassrummet för att läraren skall se elevernas 

reaktioner och kunna ha en dialog tillsammans för att senare kunna jobba hemma.  

 

Det visar sig i Nordmarks (2014) studie att datorns intåg i undervisningen har gjort 

att förberedelsefaser inte används då det är enkelt att bearbeta och ändra direkt i 

texten i ordbehandlingsprogrammet. Det är troligen orsaken till att första utkastet 

ändrat karaktär så att det ibland inte ens förekommer som i den här studien.  

 

Om lärarna vill använda sig av själv- eller kompisgranskning behöver de också ha 

kunskap om hur eleverna byter sina texter med varandra och var de skall skriva 

kommentarerna. Själv- eller kompisgranskning och bearbetningen är något som ofta 

faller bort hos lärarna på grund av att tiden inte räcker till. Det kräver förarbete när 

eleverna skall ge varandra återkoppling för att momentet skall ge något. Eleverna 

måste vara vana och fått lära sig att både ge och få återkoppling så att de inte bara 

tar det som kritik och blir i försvarsställning. Eleverna kunde få färdigt formulerade 

frågor och kommentarer som de kan markera och ge till sin kompis. Med ett 

genomtänkt digitalt tillvägagångssätt kan man spara värdefull tid. Villasmils (2019) 

studie visar att lärarna för med sig övertygelser från tidig ålder i yrkeslivet och att 

lärarens didaktiska övertygelse ligger som grund då läraren väljer och överväger 

digitala resurser. Studien visar att läraren har en viktig roll då det gäller att handleda 

eleverna att använda digitala verktyg naturligt i sitt skolarbete och att lärarnas egen 

övertygelse också är en viktig faktor (Gleisner-Villasmil, 2019). Vikten av tillgång 

av digitala enheter men också lärarnas kunskaper kunde hjälpa upp detta steg. Om 

eleverna kunde till exempel jobba med det här steget hemma och läraren kunde 

uppmuntra och visa eleven hur skulle detta steg möjliggöras på ett smidigt sätt.  

  

 

Förutsättningen att ge digital respons är att lärarna är vana att använda digitala 

hjälpmedel vilket också visas i Annerbergs (2016) studie. Det betyder i sin tur att 
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skolledningen har ett stort ansvar att hjälpa och fortbilda lärare och att se till att det 

finns teknisk utrustning att använda. Trots att Åland är ett litet område med knappa 

3000 elever i hela grundskolan (ÅSUB, 2020) så visar det sig i den här studien att 

tillgången till teknisk utrustning skiljer sig mycket och lärarnas inställning påverkar 

användandet av digitala verktyg.  

 

Resultatet visar att lärarna är medvetna om att det är viktigt med beröm men också 

att lärarens återkoppling bör innehålla tips och råd. I det praktiska arbetet då lärarna 

skriver återkoppling är det inte så lätt trots att de vet hur de bör göra. Det är lätt att 

återkopplingen handlar om stavfel, språkfel och annan formalia vilket kunde tas upp 

vid annat tillfälle. Sådana kommentarer kan också uppfattas enbart som kritik och 

dåligt så att eleverna inte använder sig av den typen av återkoppling. Istället som 

Hattie och Timperley (2007) tycker att återkopplingen skall fokusera mot målet. De 

lärare som har färre elever i klassen har också annan möjlighet att ge återkoppling 

kontinuerligt under skrivprocessen vilket också görs. Att använda synkron 

kommunikation genom att ha individuella samtal med eleverna blir väldigt 

tidskrävande om läraren har många elever i klassen trots det är det flera lärare som 

försöker använda sig av det. Fördelen med synkron kommunikation i det här 

momentet kan vara att läraren får den direkta reaktionen av eleven och kan läsa av 

känslorna. Å andra sidan kunde den asynkrona kommunikationen underlätta för 

eleven att ta emot återkopplingen och sedan reflektera den för att senare kunna 

kommunicera med läraren om det finns frågetecken. Det viktiga är ändå att det finns 

en möjlighet för eleven att kunna fråga upp och att klassrumsmiljön är så tillåtande 

att eleven vågar fråga. Då asynkron kommunikation används i undervisningen bör 

läraren använda ett digitalt redskap där läraren kan ge återkoppling samt kunna 

kommunicera med eleverna. 

 

Lärarna låter eleverna bearbeta texten efter att eleverna fått återkoppling av lärarna 

men flera nämner att det ofta är de mest intresserade som gör det. Eleverna gör det 

digitalt på datorn men det är ett moment som bör tränas på. För att bearbetningen 

skall upplevas meningsfull för eleverna är det viktigt att lärarna ger återkoppling 

som eleverna kan använda. 
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Bedömningen anser Hattie (2014) skall vara mer formativ än summativ och ses som 

en process istället för att titta enbart på slutproduktionen. Kronholm-Cederbergs 

(2009) resultat där eleven upplever läraren som en auktoritet som bedömer och sätter 

vitsord upplevs då lärarna använder sig av summativ bedömning. Det finns lärare i 

den här studien som sätter vitsord och diskuterar med eleverna innan och under 

skrivprocessen vilket vitsordsmål de har. Risken är då att fokus blir på vitsordet och 

inte på utvecklandet av elevens skrivande och att eleven enbart skriver vad hen tror 

att läraren vill ha för ett visst vitsord. Precis som Kronholm-Cederberg (2009) 

konstaterar finns en risk att eleven enbart blir en leverantör och inte en kreatör och 

det tar definitivt bort skrivarglädjen och syftet med skrivandet. Det kommer också 

fram i den här studien att läraren skulle önska att eleverna skulle få andra mottagare 

än läraren och att eleverna skulle få publicera sina texter på ett modernt sätt. Varför 

inte göra det genom att publicera dem på nätet eller andra ställen istället för att 

bedöma dem? 

 

Läraren som använder sig av matrisen där hen skriver in återkopplingen i kategorier 

och fyller på med alla skrivuppgifter de har ser en tydlig utveckling och har också 

då lättare att diskutera med eleven. Matrisen som läraren använder skriver hen in 

egna kommentarer till de olika kategorierna medan vissa lärplattformar har färdiga 

standardiserade kommentarer som läraren klickar i vilket är en skillnad. De flesta 

skolor använder en lärplattform men som Grönlunds studie (2019) visar är det 

lärplattformens design som bestämmer hur dokumentation skall se ut. Det här gör 

att det är av ytterst vikt att den som väljer lärplattform är insatt i designen och vad 

den innebär för läraren. Det kan till och med innebära att undervisningen i 

processandet och synliggörandet av lärandet försvinner. De lärare som gör sin 

bedömning och annan återkoppling muntligt och inte skriftligt har svårare att 

hänvisa till något.  

 

7.1.2 De tre relationella kompetenserna 

Då lärarna jobbar med skrivprocessen i undervisningen använder de i olika grad 

digitala verktyg. Ingen av lärarna jobbar enbart med digital teknik eftersom de i 

undervisningen också träffar eleverna på plats. I den här studien finns likheter med 

Hillis (2016) forskning bland gymnasieelever som visar att de behövde och ville ha 

både synkron och asynkron kommunikation. Eleverna fann tryggheten i den 
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synkrona kommunikationen med läraren då de fick respons och kommunicerade i 

realtid. Samma mönster ses även i den här studien då man ser på hur läraren bygger 

upp sin kommunikativa undervisning under skrivprocessen det vill säga deras 

kommunikativa kompetens. Alla lärare inleder skrivuppgiften i klassrummet med 

hjälp av verbal synkron kommunikation i realtid för att försöka få eleverna att 

påbörja skrivande då lärarna kan läsa av kroppsspråk och finnas till hands. Samtalets 

betydelse påvisas också i Norberg-Brorssons (2007) studie där eleverna påpekade 

samtalets betydelse inför skrivandet och att samtal bör finnas under skrivandet. När 

arbetet är igång byter de om att använda synkron- och asynkron kommunikation vid 

olika moment.  Det bör poängteras att Hilli (2016) har gjort sin studie på 

gymnasienivå vilket är en stor skillnad då det i den här studien handlar om 

högstadiet. Av detta kan slutsatsen dras att det är svårt på högstadienivå att bedriva 

undervisning i den digitala skrivprocessen med en renodlad asynkron 

undervisningsmiljö. Eleverna på högstadiet är inte vana att ta det egna ansvaret för 

att enbart använda och kommunicera asynkront eftersom det också betyder större 

ansvar. Däremot finns det många möjligheter i den digitala miljön som gör att 

asynkron miljö är ändamålsenligt i undervisningen. Det betyder att eleverna också 

får längre tid att reflektera och svar på lärares kommunikation som sker asynkront i 

olika digitala verktyg. 

 

Flera lärare kommunicerar med hjälp av asynkron kommunikation då de till exempel 

använder en chattfunktion i den lärportal de använder eller annat digitalt 

kommunikationssätt. Den lärare som använder post-it lappar använder också 

asynkron kommunikation fast den inte är digital. Den lärare som använder sig av 

delade dokument och sitter under lektionen vid sin egen dator kommunicerar ändå 

synkront genom att i realtid kunna kommentera och ha en dialog med eleverna men 

inte i helklass inför andra vilket kan vara en fördel i vissa fall. Dessa olika sätt gör 

att läraren kan reglera mellan närhet och distans genom att använda sin 

differentieringskompetens. Det här sättet stämmer överens med Nordmarks (2014) 

studie där lärarna känner att de har fysiskt svårt att hinna ge respons om eleverna 

sitter i olika rum. Så slutsatsen är här att kontakten mellan lektionerna hålls på olika 

sätt av lärarna till eleverna med hjälp av lappar eller skriver i det delade dokumentet. 

De lärare som i början av intervjun säger att de använder digitala verktyg är också 
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de som använder digitala kommunikationssätt genom att använda till exempel chatt 

i en applikation. De lärare som använder digitala verktyg på ett naturligt sätt i arbetet 

berättar också hur de upplever att de har en naturlig och avslappnad kontakt med 

eleverna.  

 

Resultatet visar i denna studie att tillfället då det krävs socioemotionell kompetens 

för lärare i arbete med den digitala skrivprocessen är då de ger sin återkoppling. De 

lärare som uttrycker i studien att de är missnöjda med sina kommentarer när de 

uttrycker sådant som eleven kan uppleva att hela texten är ett misslyckande eller att 

bara språkriktigheten kommenteras som fel. Då finns det en risk att eleven uppfattar 

läraren som en auktoritär domare. Detta stödjer det som Kronholm-Cederberg 

(2009) får fram i sitt resultat att eleverna upplever att lärarna endast är bedömare 

och uppfattar läraren som en auktoritet. Det visar sig i Kronholm-Cederbergs (2009) 

studie också att lärarnas främsta uppgift blir att bedöma texten som en monologisk 

process utan att det existerar en responskultur. I Nordmarks (2014) studie visar det 

sig också att då eleverna får negativ kritik uppfattar de att texten är dålig så då är 

risken stor att de också reagerar känslomässigt negativt gentemot läraren. Ur den 

aspekten är det viktigt att lärarna tänker på sitt ordval i återkopplingen i elevtexterna 

som eleverna får. Därför är det viktigt att läraren jobbar på rätt sätt med 

formuleringarna i den digitala återkopplingen och kanske det skulle vara en idé att 

använda sig av en röstinspelning av återkopplingen så eleverna skulle uppfatta den 

som mer personlig som Séror (2012) visar på.  

 

När Aspelin (2010) och Hattie (2012) visar på vikten av ett tillåtande 

klassrumsklimat kan det relateras till relationen lärare-elev genom att läraren måste 

ha byggt upp ett klimat i sin klass så läraren känner sig bekväm med att ge 

återkoppling på elevtexterna. Å andra sidan skall också eleverna känna sig trygga 

med läraren så att de kan ta emot återkopplingen som konstruktiv. Detta kräver ett 

långsiktigt jobb för läraren. Resultatet i den här studien stämmer in med Kronholm-

Cederbergs (2009) resultat att läraren kan ses som en domare på grund av 

återkopplingens innehåll men däremot visar det sig i den här studien att lärarna inte 

ser sig själva som en auktoritär domare utan målet är att eleverna skall utveckla sitt 

skrivande och sträva till att ha en dialog med eleverna.  
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Precis som Nordström-Lytz (2013) tar upp i sin artikel om att Jag-Du-relationen 

förväntas närvaro tolkar jag lärarna tal om ”vi” i den här studien. I arbetet med 

skrivprocessen ser läraren sig som en i arbetet och i vissa avseenden som jämbördig 

trots att ansvaret ligger på läraren. Det här kan ses som ett positivt engagemang av 

läraren.  

 

De flesta lärarna ger uttryck att den verbala kommunikationen är viktigast för att 

kunna handleda i skrivandet och några lärare försöker också ta sig tid för 

individuella möten. De två lärarna som använder en läroplattform med chatt skriver 

och kommunicerar med eleverna under skrivprocessen och upprätthåller en kontakt 

där. Det visar sig att de lärare som har samma elevgrupp i flera år känner sig trygg i 

relationen till eleverna och kanske inte behöver jobba på den på samma sätt. Att 

lärarna använder ett sätt att kommunicera med eleverna som de känns trygga med 

visas här och lärarna som använder sig av synkron kommunikation har då 

möjligheten att läsa av eleverna och kan möta elevernas känslor i nuet. 

 

I studien som Kronholm-Cederberg (2009) gjort visar också att gymnasieeleverna 

vill ha snabb återkoppling då de skriver vilket inte är möjligt alla gånger om läraren 

rättar med papper och penna. I en situation då eleven känner sig missförstådd på 

lärarens återkoppling torde det vara en fördel att använda digital kommunikation för 

att eleven skall kunna få ett snabbare svar på sin eventuella fråga på återkopplingen 

från läraren.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Jag har valt att intervjua åtta stycken lärare i svenska som jobbar i åländska 

högstadieskolor eftersom jag själv bor och jobbar på Åland som lärare och mitt 

intresse ligger i grundskolan på Åland och dess utveckling. Intervjuerna gjorde jag 

för att få svar på mina frågeställningar och för att uppnå studiens syfte som var att 

sett ur ett relationellt perspektiv beskriva och få inblick i lärares användning av 

digitala hjälpmedel för återkoppling i samband med skrivundervisning. De två 

intervjuerna som jag gjorde digitalt tycker jag inte påverkade intervjuns kvalitet 

eftersom jag redan hade en lärarrelation till dem dock inte en privatrelation. Studien 
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har utgått från en kvalitativ ansats där lärarnas berättelser och svar om 

skrivundervisningen har legat som grund.  

  

Potentiella brister som kan finnas är att jag kände några informanter sedan tidigare 

så jag var noga med att poängtera min roll i intervjun och att vi efteråt kunde prata 

annat. Jag informerade också att jag inte kommer att nämna i studien erfarenhet, 

vilken skola, kön och ålder för det är också sådant som kan anses som känslig 

information i ett litet samhälle. Därför var jag noggrann under intervjun att också 

förhålla mig neutralt till informanternas svar genom att inte svara ”ja”, ”nej” eller 

andra värderande svar. Eftersom intervjuerna spelades in kunde jag också gå tillbaka 

och lyssna om jag själv påverkade mina informanter och få bekräftat min neutralitet. 

Det var tidskrävande att transkribera intervjuerna men nödvändigt för att under 

analysarbete kunna gå tillbaka och läsa vad informanterna sagt.  

Under intervjun nämnde jag inte heller någon speciell metod för återkoppling av 

elevtexter.  

 

Styrkan i studien kan vara att lärarna jobbar i sex olika skolor samt att skolorna är 

av olika storlek vad gäller elevantal vilket är det typiska för Åland. 

 

7.3 Slutsatser 

Min studie bidrar med kunskap om speciellt fyra aspekter av svensklärares digitala 

återkoppling i samband med elevers skrivprocesser. Det rör sig om betydelsen av 

tid, teknisk utrustning, lärares digitala kompetens och engagemang samt asynkron 

och synkron kommunikation. Denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat att 

datorns inträde i undervisningen har gjort att arbetet med skrivprocessen har 

förändrats.  Studien bekräftar då det gäller fördelen med asynkron kommunikation i 

arbetet med skrivprocessen då eleverna får längre tid för reflektion innan de svarar 

samt möjlighet att kunna jobba hemma. 

 

Lärarna nämner ofta tiden som ett hinder att jobba digitalt men å andra sidan 

uttrycker de att de inte har tillräckligt med kunskap för att använda digitala verktyg. 

En orsak till tidsbristen är ovanan att snabbt och smidigt kunna hantera datorn och 

andra verktyg. Kollegialt lärande kunde vara en del av lösningen så att lärarna skulle 

få mer kunskap i att använda digitalt lärande genom att lära varandra. Skillnaden 
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vad gäller tillgången av teknisk utrustning är för stor skillnad i de åländska skolorna 

för att lärarna skall kunna arbeta med digitala verktyg på lika villkor så där finns det 

en hel del att göra för att eleverna skall få en likvärdig utbildning i IKT. Elever i 

grundskolan behöver synkron kommunikation för att lära sig och följa med i 

undervisningen men däremot att blanda med asynkron undervisning går bra om 

läraren kan välja ut vilka moment som är ändamålsenliga att jobba digitalt. Tidigare 

studier har gjorts på digitala skrivprocessen i gymnasiet men inte i samma 

utsträckning på grundskolenivå. Det gör att det finns ett behov av att fortsätta forska 

om hur relationer kan hållas levande i den digitala skrivprocessen i grundskolan. 

Denna studie är speciellt relevant för svensklärare på högstadiet i grundskolan som 

arbetar med digital återkoppling men är även av intresse för lärare i andra ämnen, 

lärarutbildare, skolledare samt alla som intresserar sig för digitaliseringen av skolan. 

 

Digitalisering av skolan är oundviklig eftersom den drivs framåt av samhället och 

inte bara av skolutvecklare. Det här gör att lärarrollen ändras och en förändring 

kräver alltid engagemang. I de flesta förändringsprocesser finns det alltid lärare som 

engagerar sig mer än andra och det överensstämmer med den här studien. Lärarna i 

denna studie har blandat engagemang vilket visar sig i lärarnas tal om digitalt 

användande. Sista ordet i denna uppsats går därför till en reflekterande praktiker, det 

vill säga en lärare som vill förändra sin undervisning med digitala hjälpmedel. Jag 

citerar därför från en av intervjuerna ”Oj, nu låter jag ju lite överdrivet positiv” då 

läraren talar om digitala verktyg. Lärarna bör organisera och bedriva undervisningen 

att eleverna får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar 

kunskapsutvecklingen.  
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Bilaga 1 

 

Brev till rektorerna 

 

Jag heter Johanna Nordman och studerar magisterprogrammet i pedagogiskt arbete 

vid Högskolan Dalarna. Nu skriver jag min magisteruppsats och skall göra en 

undersökning bland åländska högstadielärare i ämnet svenska. Syftet med studien 

är att undersöka lärares användning av digitala hjälpmedel i samband med 

återkoppling i arbetet med elevtexter. 

 

Jag skulle vilja be er att fråga era lärare i svenska på högstadiet om de vill 

medverka i min kommande undersökning i en intervju med mig. Intervjun kan 

göras på er skola eller där det passar läraren och tar ca 30-40 minuter.   

 

Det skulle betyda väldigt mycket för min undersökning om era lärare vill delta. 

Den lärare som är villig att intervjuas får gärna kontakta mig per e-post, ett annat 

alternativ är att du meddelar mig deras e-postadress så tar jag kontakt. Kontakta 

mig gärna om du eller lärarna har frågor.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Nordman 

Telefon: 0405125368 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Vill du delta i min studie? 

 

Jag heter Johanna Nordman och studerar magisterprogrammet i pedagogiskt arbete 

vid Högskolan Dalarna. Nu skriver jag mitt examensarbete och genomför en 

undersökning bland åländska högstadielärare i ämnet svenska. Syftet är att 

undersöka lärares användning av digitala hjälpmedel i samband med återkoppling 

vid skrivundervisning.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och kommer att spelas in med 

ljudupptagning.  

 

Inför intervjun skulle jag vilja att du tar med dig tre exempel på återkoppling som 

du har gett till elever.  

• Ett exempel som du är nöjd med 

• Ett exempel som du inte är nöjd med  

• Ett exempel som är vanligt förekommande i ditt arbete  

 

Jag skulle vilja samla in dessa exempel och vill därför be dig att avidentifiera 

materialet så att det t.ex. inte framgår vilken elev det rör. 

 

Högskolan i Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband 

med examensarbete och enligt Dataskyddsordningen (GDPR) har du rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. 

 

Den personuppgift som behandlas i denna studie är din inspelade röst medan andra 

uppgifter, såsom ditt namn, inte kommer att behandlas på annat sätt än att ditt 

medgivande till att delta samlas in. Det är enbart jag och min handledare som har 

tillgång till inspelningen och efter att uppsatsen godkänts raderas den. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kommer att vara anonym. 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna och den följer de riktlinjer som gäller för forskning. 

 

 

Jag tackar på förhand för din medverkan. Det betyder oerhört mycket för mitt 

arbete om du vill delta.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Enklinge den 23 april 2019 

 

___________________  _________________ 

Johanna Nordman  Anna Annerberg, handledare 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

▪ Lärarnas bakgrund 

1. Vilken utbildning? Ämnen? 

2. Hur många år har du jobbat som lärare? 

 

Användandet av digitala hjälpmedel 

1. Använder du digitala hjälpmedel då du jobbar med återkoppling av 

elevtexter? Hur gör du då? Om inte, vad är orsaken? Hinder? 

2. Ser du nån skillnad i relationen till eleverna då du jobbar med papper och 

penna och digitalt? 

 

Återkopplingar på elevtexter 

1. Vilket syfte fyller återkoppling enligt dig?  

2. Använder eleverna sig av din återkoppling som du ger? Hur? 

3. Använder du någon metod då du ger återkoppling på elevtexterna? 

Skrivprocessen, teori…? 

4. Kan du ge något exempel på hur du startar ett skrivprojekt! Är det i helklass? 

Fångar du upp eleverna på något sätt? 

5. Tycker du att ni bygger en relation i arbetet med skrivandet? Berätta! 
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Bilaga 4  

 

Kompletterande frågor till Johanna Nordmans studie om digitala skrivprocessen 

För att tydliggöra skillnaderna i hur lärare arbetar med digitala verktyg i samband 

med elevernas skrivprocesser så vill jag be dig fylla i nedanstående matris. Jag har 

använt sju möjliga steg som man skulle kunna använda i arbetet med 

skrivprocessen och som jag vill att ni funderar kring. Om något av stegen inte är 

aktuellt för att beskriva hur du arbetar så sätt ett streck i rutan. Jag är intresserad av 

att få bättre översikt över ditt eget sätt att arbeta för att på så sätt ha bättre 

bakgrund till dina intervjusvar. Samma etiska krav om frivillighet och anonymitet 

gäller självklart för denna del av min studie. 

Första delen skriver du i tabellen. Därefter ber jag om dina kommentarer för varje 

möjlig del. Mejla sedan tillbaka. Gärna inom en vecka.  

Enkäten tar mellan 10-15 minuter att svara på. Tack för att du tar dig tid! //Johanna 

 

 

Sju steg i 

återkopplings

-processen 

Hur viktigt är 

de olika 

stegen i 

skrivprocesse

n enligt dig 

som lärare? 

Gradera 1-5 (1 

inte viktigt-5 

mycket 

viktigt) 

Hur mycket 

förberedelseti

d krävs av dig 

som lärare?  

Skriv i rutan 

ungefärlig tid. 

Hur mycket 

undervisningsti

d krävs? 

Skriv i rutan 

ungefärlig tid. 

Används 

digitala 

verktyg 

vid de 

olika 

stegen? 

Kryssa i 

det steg du 

använder 

digitala 

verktyg för 

att 

genomföra

.  

                                     

Lärandemål 

Vikten av att 

presentera mål för 

eleverna 

    

Första utkast 

Vikten av att 

eleverna får 

möjlighet att 

skriva ett första 

utkast som sedan 

bearbetas. 

    

Själv- eller 

kompisgranskning 

Vikten av att 

eleverna hinner 

med något av 

dem. 
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Bearbetning 

Bearbetar 

återkopplingen 

från föregående 

steg. 

    

Lärarens 

återkoppling 

Vikten av lärarens 

återkoppling 

    

 

 

 

 

Bearbetning 

Bearbetar 

återkopplingen 

från föregående 

steg samt 

inlämning av 

slutversion 

 

    

Bedömning 

Läraren bedömer.  

    

 

Kommentera fritt! 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

lärandemålen: 

Kommentar: 

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

första utkast: 

Kommentar: 

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

självgranskning- eller kompisgranskning: 

Kommentar: 

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

bearbetning av text efter återkoppling från föregående steg: 

Kommentar: 

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

återkoppling av dig som lärare: 

Kommentar: 

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

bearbetning av text efter återkoppling från föregående steg: 

Kommentar: 
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Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

inlämning av den slutgiltiga versionen: 

Kommentar:  

 

Kommentera fritt din användning av digitala verktyg i samband med arbetet med 

bedömningen av dig som lärare: 

Kommentar: 

 

 


