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Gymnasielärares skrivpraktiker

Avhandlingen handlar om lärares professionella skrivande. Skolan står under ett konstant förändringstryck då den ska leva upp till ett föränderligt
samhälles behov och förväntningar. De förändringar som särskilt behandlas
i den här studien är digitaliseringen av skolan, vilken medfört att lärares
skrivande behöver anpassas till nya former för kommunikation, samt mål- och
resultatstyrningen av skolan, vilken medfört ökade krav på skriftlig dokumentation. Förändringarna skapar nya förut-sättningar för och ställer nya krav på
lärares yrkesskrivande.
Genom sex delstudier undersöks bland annat vilka texter lärare skriver och
hur ofta, vilka resurser de använder i samband med skrivande – däribland hur
de förhåller sig till användningen av ny teknik – användning av bilder vid
skapandet av undervisningsmaterial, hur svårigheter att skriva åtgärdsprogram
tar sig uttryck samt om svårigheterna med att i kollegiet komma överens om
hur en mall för skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal ska utformas.
Resultatet visar att lärares skrivpraktiker skiljer sig åt lärare emellan och
att varje lärare har ett eget system av texter som används på till viss del olika
sätt och med olika syften. Trots att skrivpraktikerna skiljer sig åt går det ändå
att tala om återkommande teman av diskursiva villkor som är avgörande för
lärares skrivande: effektivitet, återanvändning, legitimitetssträvan, granskningsrisk, relationer till mottagare och handlingsutrymme.
Avhandlingen belyser mötet mellan å ena sidan professionellt ansvar och
relationen med eleverna och å andra sidan redovisningsskyldighet, och de
dilemman som detta möte skapar för lärare i deras skrivande.
Genom att beskriva och problematisera de sätt på vilka lärare hanterar
krav på att uttrycka sig när det samtidigt finns krav på att stå till svars inför
granskare – såsom Skolinspektionen – och att skapa relationer med andra
mottagare – såsom elever – bidrar avhandlingen till ökad förståelse för och
kunskap om såväl lärarprofession som yrkesskrivande.
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