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Abstract 
Anna Annerberg (2016): Gymnasielärares skrivpraktiker. Skrivande som 
professionell handling i en digitaliserad skola. Örebro Studies in Education 54. 

 
The aim of this thesis is to contribute to deeper knowledge about the writing 
practices of teachers in upper secondary school. Schools are under constant 
pressure to respond to the needs and expectations of an ever-changing society 
and political intentions. A major factor in this change which is taking place in 
schools is digitalization. Another factor is the adoption of new governing prin-
ciples for schools involving management by goals and results, which brings 
increased demands for written documentation of teachers’ work.  
  
In order to describe and problematize this development the thesis is based on 
a combination of Critical Discourse Analysis and New Literacy (Clark and 
Ivanič, 1997). The theoretical framework rests upon an understanding of writ-
ing as social action and the idea that texts both affect and are affected by the 
social environment. The empirical study focuses on twelve teachers and their 
writing practices, analyzed during week-long field visits over three years. The 
teachers’ talk about their writing is used together with analyses of texts and 
images to investigate parts of teachers’ writing which, according to the teach-
ers, are considered complex and problematic. 
  
The findings indicate significant differences between the writing practices of the 
individual teachers, where each teacher has his or her own system of texts ful-
filling different purposes. Despite these differences it is still possible to identify 
recurrent themes in the discursive conditions for teachers’ writing: efficiency, re-
use, authority, audit, relationships to addressees, and room to maneuver. The 
study illustrates possible dilemmas for teachers’ writing at the intersection of 
teachers’ professional responsibility and demands for accountability.  
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arbete, lärarprofessionalism, professionellt handlingsutrymme, skolans 
digitalisering 
 
Anna Annerberg, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhälls-
vetenskap, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, aae@du.se 

 



   
 

  



 

 

Förord 
Så är den då här, dagen då fem års arbete är i det närmaste klart, och det är 
dags att skriva avhandlingens förord. Jag vill tacka hela världen! Jag har 
haft väldigt många tillfällen att känna mig tacksam under dessa år. Helst 
skulle jag vilja få med allt, men tacksamheten över att ICA i byn har börjat 
med matkasse, så att jag inte längre behöver planera eller laga mat, utan 
istället bjuds till dukat bord av barnen, kanske egentligen inte hör hemma 
här. Avhandlingsskrivande innebär en hel del tillfälle till självinsikter om 
egna tillkortakommanden vad gäller skrivande, och ett av mina problem är 
just att jag vill ha med alltför mycket. Jag ska därför verkligen försöka be-
gränsa mitt förord, men eftersom min tacksamhet är i det närmaste gräns-
lös, lovar jag ingenting bestämt.  
 
Först vill jag tacka de fyra kunniga handledare som jag har haft förmånen 
att ha under det här arbetet.  Tomas Englund, numera professor emeritus i 
pedagogik vid Örebro universitet, dig vill jag speciellt tacka för att du varit 
stöttande – kontinuerligt och konsekvent – och för att du gett mig hand-
lingsutrymme. Mest av allt är jag tacksam för att du från början trodde på 
min förmåga och att du under arbetets gång inte slutade tro. Christian Lun-
dahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, dig vill jag särskilt tacka 
för det stora förtroende du visat mig genom val av läsare. Mest av allt är 
jag ändå väldigt tacksam för att du höll ditt löfte att om jag bara jobbade 
på och skrev klart alla delar så skulle du hjälpa mig att få ihop det hela på 
slutet. Det betyder allt! Eva Hultin, docent i pedagogik vid Högskolan Da-
larna, dig vill jag tacka för att du så generöst delat med dig av dina kun-
skaper och erfarenheter, och för att du som forskningsledare för forskar-
skolan Teknikburna kunskapsprocesser (TKP) sett till att det funnits eko-
nomiskt handlingsutrymme. Mest av allt vill jag förstås tacka för att du tog 
så bra hand om mig när jag var ny doktorand och ny inom akademin. Bättre 
stöd kunde jag inte ha fått. Catharina Nyström Höög, professor i svenska 
vid Högskolan Dalarna, dig vill jag tacka för samtalen, kommentarerna, 
klarsyntheten och tydligheten du bidragit med. Du är den mest kompetenta 
person jag någonsin haft förmånen att arbeta med. När jag blir stor vill jag 
bli som du. Tillsammans har ni fått mig att gå där inga fotspår fanns att lita 
på, och för det är jag oerhört tacksam.  
 
Under tiden som doktorand har jag haft förmånen att ha mycket kvalifice-
rade forskare som läsare på mina texter. Mitt allra största tack går till 
Caroline Liberg, Stockholms universitet, för den initierade läsningen vid 
mitt slutseminarium. Jag är tacksam för att du trots bristerna verkade förstå 



   
 

precis vad jag ville göra, för att du kommenterade så noggrant och för att 
du gav så konstruktiv kritik på seminariet. Genom att bearbeta kommenta-
rerna umgicks jag med dig hela sommaren och det var väldigt lärorikt. Jag 
vill också tacka alla er som vid andra tillfällen lagt tid och kraft på mina 
texter: Marianne Öberg-Tuleus, Annika Andersson, David Machin, Lars 
Erikson, Marianne Skoog, Helena Danielsson, Åsa Wedin, Thomas Sedelius, 
Sara Irisdotter Aldenmyr, Mats Tegmark, Åke Grönlund och Andreas 
Bergh. Genom nätverket för literacyforskning har jag haft tillfälle att träffa 
forskare med närliggande intresse och jag vill speciellt tacka Lars Holm för 
ett avgörande samtal om teorianvändning.  
 
Utan de lärare och den rektor som bjudit in mig till sin skola och låtit mig 
ta del av yrkesvardagen och alla möjliga tankar om lärares skrivande och 
arbete, så hade den här avhandlingen aldrig kommit till. Det är ert öppen-
hjärtiga tal om ert arbete som främst gör att jag har något viktigt att berätta. 
Det var med stort vemod jag lämnade er den sista gången: jag kände mig 
verkligen mottagen med öppna armar. Stort tack för allt!  
 
Till deltagarna i forskarskolan TKP känner jag ett särskilt band. Jag kan 
inte tänka mig att doktorandstudierna hade varit hälften så givande utan er. 
Jag vill särskilt tacka Giulia för en läsning under mitt andra år och för fina 
samtal. Tack även till Eva-Lena för hjälpsam läsning och tack Megan för 
hjälp med engelskan. Jag bär särskilt med mig fina minnen från tågresor och 
från Kavalla tillsammans med er i forskarskolan. När jag ledd av Olga tog 
mig hela vägen upp till Kavallas kors en mycket tidig morgon i september 
2015 kände jag att ingenting var omöjligt och att jag nu skulle skriva klart 
avhandlingen. Tack Olga, och likaså Veronica och Lena, för uppmuntran 
och givande samtal av alla möjliga slag.  
 
Under min doktorandtid har jag haft otroligt fint stöd av kollegor och chefer 
på Högskolan Dalarna. Tack alla! Jag vill rikta ett särskilt tack till världens 
bästa chefer, Janne och Peter, för att ni gjort ert jobb så bra, och till Jan 
Morawski för att du låter dina principer genomsyra allt ditt arbete. Det får 
mig att vilja arbeta vidare inom akademin och inom lärarutbildningen. Ett 
riktigt stort tack också till Mandy Bengts som ställde upp när det blev kris 
med de engelska texterna.  
 
Det finns en hel rad människor vars handlingar hjälpte mig att kunna börja 
doktorera från att jag för tio år sedan var gymnasielärare med ett examens-
arbete som lagts på hyllan. Jag vill passa på att tacka er: Bengt E. (GU); 
Lena Å, Helena D, Janne F, Ina vSL (HDa); Linda F, Kristina K, Gitta H, 



 

 

Lotta W, Jörgen J, Christian B, Lena H, och Anja E (VBU). Tack för ovär-
derlig hjälp och uppmuntran på vägen! 

 
Jag har fantastiska vänner, familj och grannar som verkligen ställer upp, 
och det är svårt att få orden att räcka till för den tacksamhet jag känner. 
Tack för att ni finns! Tack Kalle, för allt du gjort för att jag och barnen ska 
ha det så bra som möjligt! Jag vet att du önskar oss allt gott i världen. Tack 
Totta och Karina, för att ni finns så nära med en hjälpande hand! Tack 
Amy, för att du visade vägen! Tack Anders, för att jag fått ha min skrivarlya 
hos dig i Göteborg! Tack Maria, för din starka tro på kvinnorna i oss!  Tack 
Claudia för att du alltid lyssnar och alltid är klok. Mitt liv blir alltid bättre 
efter att jag pratat med dig. Tack Linda, allra käraste syster, för att du och 
Christer på allvar ställer upp när det krisar sig, och för att du är så under-
bart prestigelös och generös på alla sätt och vis. Tack Jessica, för ditt lugn, 
din lojalitet, din vänskap och din hjälpsamhet. Lyckan är en vän som kom-
mer förbi med nybakat bröd som sprider hemtrevnad mitt i värsta skriv-
stressen, som en bro över mörka vatten. Tack för allt stöd!  
 
Vid ett av våra första handledningssamtal sa jag till Tomas att jag nog inte 
haft större yrkesmässig tur än när jag fick chansen att doktorera, och han 
höll med. Men vi hade fel. Den största turen var att Anna och Sören var 
med i samma forskarskola. Tack Sören, för att du så väl verkar förstå vad 
jag menar. Den kommunikationen sker förmodligen främst genom våra au-
ror eftersom det jag verkligen säger allt som oftast är helt obegripligt. Det 
har varit givande att upptäcka pedagogikens filosofiska värld genom samtal 
med dig, och jag är så glad att du är min vän. Tack Anna, för precis allt vi 
delat under dessa år, för all tid du tagit dig och för att du är en fantastisk 
vän! Vi kunde inte ha kompletterat varandra bättre! Och nu tänker jag för-
stås närmast på att vi kan prata i munnen på varandra, samtidigt som båda 
hör vad den andra säger.  
 
Ibland hör man talas om människor som har turen att födas in i rätt familj 
och som tas om hand av starka och kärleksfulla människor som tror på 
andras förmåga. Jag har lyckan att vara en sådan människa. Jag har dessu-
tom turen att ha både mina föräldrar och mina farföräldrar med mig idag. 
Detta är en enorm kraftkälla för mig. Hur jag tillräckligt ska kunna tacka 
er har jag fortfarande inte kommit på, för förutom att ni rent praktiskt hjäl-
per mig att hålla ihop mitt liv trots att vi bor alldeles för långt ifrån 
varandra, så är jag också innerligt tacksam för att ni alltid lika kravlöst 



älskar mig. Jag vet att ni vill att eventuell tacksamhet ska riktas till efterföl-
jande generationer. Jag ska göra mitt yttersta för att förvalta det förtroende 
som denna gåva innebär. 

Mitt allra mest kärleksfulla tack vill jag naturligtvis ge mina tre barn 
Alexander, Cornelia och Ludwig. Det här hade aldrig gått utan er hjälp och 
er förståelse. Tack för att ni låtit mig arbeta nästan jämt det senaste året och 
tack för att ni är så självständiga och fina unga människor. Jag älskar er 
oändligt! Nu är det min tur att städa och laga mat, och jag hoppas att vi 
har många roliga äventyr framför oss när den nya dagen gryr. 

Söderbärke, den 27 oktober 2016 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Skrivande är en återkommande arbetsuppgift för gymnasielärare. Men vad 
innebär detta yrkesmässiga skrivande? Vad skriver de och varför? Lärares 
skrivande är en integrerad del av praktiken att vara lärare. Det ingår i ett 
komplext nät av villkor och förväntningar som erbjuder både möjligheter 
och hinder. Den här yrkesmässiga praktiken står i fokus för den förelig-
gande avhandlingen. 

1.1.1 Skrivande i sociala praktiker 
Skrivande är komplext. Det är beroende av många olika förutsättningar 
som samspelar: intention, förmåga, uppfattning av situationen, redskap, tid, 
etc. (Clark & Ivanič, 1997; Ivanič, 1998). Förutsättningar av materiell ka-
raktär, såsom tillgång till redskap, skapar påtagliga förutsättningar: om du 
har tillgång till dator och internet ges förutsättningar för vissa former av 
skrivande, om du har tillgång till papper och penna ges andra. Förutsätt-
ningar av diskursiv karaktär, som uppfattningen om vilket ord som passar 
i vilket sammanhang, materialiseras visserligen i den skrivna texten, men 
förutsättningarna för valet av ord är inte lika lätta få syn på. De diskursiva 
villkoren för skrivande förhandlas socialt i relationer till andra. En allmän 
beskrivning av begreppet literacy är att det handlar om vad olika skriftkul-
turer tillåter oss att göra, och detta är centralt i den här avhandlingen. Vissa 
sätt att skriva sanktioneras och får önskade, positiva konsekvenser, medan 
andra sätt att skriva får oönskade, negativa konsekvenser. För att försöka 
synliggöra de diskursiva villkoren för skrivandet är lärarnas tal om det-
samma intressant.  
 
I det här arbetet är begreppet skrivpraktik centralt. Med det avses att skri-
vande är en integrerad del av en social praktik där texter både påverkar sin 
omgivning och påverkas av den. Att texter påverkar omgivningen är på ett 
tydligt sätt aktuellt i samband med styrning genom texter, både genom att 
lärares arbete styrs genom texter såsom förordningar och rutinbeskriv-
ningar, men även genom att lärare genom sina texter styr elevers arbete och 
utveckling. Att texter påverkas av sin omgivning har beskrivits ovan som 
att förutsättningar för skrivandet förhandlas i den sociala praktiken. Be-
greppet skrivpraktik är hämtat från forskningsområdet new literacy och är 
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modifierat till att fokusera på enbart skrivande i stället för både läsning och 
skrivande. 

1.1.2 Digitalisering ger nya förutsättningar för skrivande 
Under det senaste decenniet har den tekniska utvecklingen förändrat skolan 
och undervisningen både materiellt och socialt: en digitaliseringsprocess på-
går (Perselli, 2014). På några skolor har denna digitalisering tagit snabba 
och stora steg på förhållandevis kort tid. Ett exempel är den skola som un-
dersöks i den här avhandlingen. Ungefär ett år efter att en lärplattform in-
förts och både lärare och elever försetts med var sina bärbara datorer med-
delade skolledningen att den fysiska arbetsmiljön avsevärt skulle förändras 
om ett halvår. Flera klassrum skulle i stället för kateder få talpulpet med 
uttag för dator, digitala projektorer och nytt ljudsystem. Skolledningen in-
formerade att varje lärare i den nya arbetsmiljön enbart skulle få utrymme 
att förvara motsvarande vad som rymdes i två flyttlådor. Arbetsrummens 
nya utformning medgav inte mer plats för lärarna att förvara saker på. Inga 
OH-apparater skulle finnas kvar i arbetsmiljön och lärarnas uppmanades 
att digitalisera det arbetsmaterial de ville behålla. Genom att följa lärarna 
under denna förhållandevis snabba digitaliseringsprocess, som medförde 
övergångar från skrivande utfört med penna till skrivande utfört med dator 
i varierande omfång och i varierande hastighet, gavs tillfälle att studera vilka 
villkor för lärares skrivande digitalisering aktualiserar. (Jag använder hä-
danefter begreppet digitalisering för att referera till hela denna förändrings-
process. Jfr Perselli, 2014.)  
 
Den tekniska utvecklingen har gjort att skriven text har fått konkurrens från 
andra medier. Nya möjligheter att sprida och manipulera både muntlig och 
skriftlig information har i grunden förändrar villkoren för kommunikation 
(Englund & Svensson, 2003; Jewitt, 2006). För skrivande innebär föränd-
ringarna bland annat ett ökat intresse för texters visualitet (van Leeuwen, 
2005) samt att texter i ökad utsträckning byggs av redan befintliga texter 
(se t.ex. Elmfeldt & Erixon, 2007). Återanvändning är centralt när literacy 
betraktas ur ett ekologiskt perspektiv (Barton, 2007). Att texter genom ny 
teknik blir tillgängligare påverkar inte bara spridningen och kontakterna 
med läsarna utan får även konsekvenser för skapandet av texter. Med den 
nya teknikens förutsättningar för återanvändning av text följer potential för 
rationaliseringar av skrivandet. Samtidigt innebär import av material även 
import av röster och intentioner från det importerade materialet. Framför 
allt utmanas gränserna mellan muntlig och skriftlig kommunikation.  
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Införandet av ny teknik påverkar den sociala praktiken genom att det 
skapar förändrade möjligheter till kommunikation och interagerande med 
andra. Frågan är hur detta påverkar lärares skrivande. En utgångspunkt för 
denna studie är att redskapet med vilket vi kommunicerar påverkar både 
innehåll och användare. Nietzsche lär första gången han skrev på en skriv-
maskin ha konstaterat att verktyget gör något med våra tankar: ”Unser Sch-
reibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken” (Kittler, 1986). En tidig språk-
vetenskaplig profetia om hur texter kommer att påverkas av att skrivas på 
ordbehandlare förutspår att texter som skrivs med ordbehandlare kommer 
att ha större förutsättningar att skrivas icke-linjärt, ha kontrollerad 
språkriktighet, byggas av redan befintliga texter (klipp och klistra), vara 
bättre mottagaranpassade och vara visuellt mer tilltalande (Josephson 1997, 
s. 13–14). De digitala förutsättningarna skapar dessutom en skriftpraktik 
med nya möjligheter att multimodalt designa texter. Multimodal design om-
fattar användande av bild, ljud, och så vidare. som en del av texten (Selan-
der & Kress, 2010). Även om alla texter alltid haft en dimension av design, 
layout eller utformning, så har tillgången till digital teknologi revolutionerat 
möjligheterna för skribenter att själva elaborera med designen av den egna 
texten. Medvetenheten om designens betydelse har därmed också ökat. Di-
gital teknologi har bland annat gjort det enklare att använda bilder, och 
kanske framför allt, har det skapat helt nya möjligheter för återanvändning 
av texter och bilder, både egna och andras.  
 
Jag menar att digitaliseringen genom att ge nya förutsättningar för skri-
vande tvingar lärarna att förhålla sig till olika nya handlingsalternativ. Vilka 
delar av den tidigare skrivpraktiken ska bevaras och vad ska förändras när 
skrivandet övergår till nya format? När lärarna tar ställning till olika hand-
lingsalternativ kring skrivande behöver de även ta ställning till vilket hand-
lingsalternativ som är mest professionellt.  

1.1.3 Villkor för skrivande och professionellt handlande 
Lärares skrivande kan förstås som en del av deras professionella handlande. 
Det innebär att det finns en relation mellan skrivandet och förändrade vill-
kor för professionen. De senaste åren har en rad utbildningspolitiska refor-
mer genomförts vilka inneburit ökad resultatstyrning av skolan (Bergh, 
2010; Börjesson, 2016). Som en konsekvens av den förändrade styrningen 
pågår diskussioner om lärarprofessionalism. Vad innebär det att handla 
professionellt? Vilka krav är det professionella lärare ska leva upp till och 
på vilket sätt ska det framgå att de gjort det? Lärares professionalism kan 
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både förstås och diskuteras ur många olika perspektiv. Speciellt relevant för 
den här studien om lärares skrivande är diskussioner som rör inflytande 
över professionellt handlingsutrymme. När det gäller skrivande som pro-
fessionellt handlingsutrymme aktualiseras frågor om i vilken mån profess-
ionellt skrivande ska vara fritt och avgöras av situationen och i vilken mån 
det ska vara bundet och följa på förhand fastslagna konventioner. En sådan 
diskussion förs bland annat med hjälp av begreppen professionellt ansvars-
tagande och redovisningsskyldighet1 och forskning visar att det skett en för-
skjutning av lärares professionella ansvar (Englund & Solbrekke, 2011, 
2015). Ansvarsförskjutningen kommer av ökade krav på dokumentation av 
arbetet i skolan och en alltmer omfattande styrning och granskning av lära-
res arbete. Vad tillåts lärarna då göra genom sitt skrivande? Intresset för 
vad som är att betrakta som professionellt när det gäller lärares handlande 
förefaller stort, inte bara inom skolforskningen utan även inom skolan och 
i samhällsdebatten, understött av media.  
 
En inte ovanlig händelsekedja i lärares arbete är att nya lagar och förord-
ningar överlämnas till de enskilda skolorna och lärarna att först hantera, 
och att Skolverket först i ett senare skede presenterar riktlinjer för arbetet 
(jämför skrivandet av åtgärdsprogram, användning av kunskapsmatriser för 
bedömning, osv.). Efter att riktlinjerna presenteras följer ibland mallar för 
skrivandet av texter som granskas. Detta är ett exempel på ökande styrning 
av lärares arbete i samband med skrivande. Styrningen är på så sätt ett (ef-
terfrågat) stöd för skrivandet i den granskningsutsatta skolan. Eftersom lä-
rarna har etablerat en ny skrivpraktik redan vid lagarnas införande är det 
intressant att studera i vilken mån lärarna ändrar denna skrivpraktik vid 
införandet av en ny mall. Kommer lärare att ändra sin praktik och hantera 
åtgärdsprogram på det sätt skolledningen önskar om det införs en textmall 
för dokumentationen med tydliga rubriker att arbeta utifrån? Det är min 
övertygelse att skrivande behöver problematiseras mer än vad det hittills 
gjort i talet om lärare arbete, speciellt när det gäller relationen mellan text 
och kontext. Kombinationen av en pågående digitaliseringsprocess och 
ökade krav på dokumentation talar dessutom för att lärare förväntas skriva 
allt fler texter och med hjälp av digital teknik. Det finns anledning att tro 
att omdömen, feedback och annan kommunikation som går från muntlig 
till skriftlig form påverkas inte bara till sin utformning utan även till sitt 
innehåll. (Jfr Linell, 2009 om The Written Language Bias.)  

                                                      
1 Englund och Solbrekkes (2011) översättning av accountability. 
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Med utgångspunkt i att villkoren för lärares skrivande förändras med ökad 
digitalisering, att skrivande är en social praktik och att skrivandet är en del 
av lärarprofessionen, blir lärares skrivpraktik ett intressant forskningsom-
råde. Det grå vardagsgnetet är intressant att studera för att förstå hur pro-
fession tar sig uttryck. Lärares skrivande är i relation till andra aspekter av 
lärares arbete ett underutvecklat forskningsområde trots att det är en dag-
ligen återkommande del av deras yrkesvardag.  

 

1.2 Syfte  
Avhandlingens syfte är att bidra med kunskaper om gymnasielärares skriv-
praktiker. Skolan och läraryrket har genomgått stora förändringar de sen-
aste decennierna. En av de förändringsfaktorer som står i fokus här är digi-
taliseringen, vilken medför att lärares skrivande behöver transformeras till 
nya medier och former för kommunikation. En annan förändringsfaktor är 
mål- och resultatstyrningen av skolan, vilken medfört förändrade uppfatt-
ningar om vad det innebär att handla professionellt. Avhandlingens syfte är 
vidare att visa hur lärares skrivande formas av såväl yttre som inre krav, 
förväntningar och förutsättningar. 

1.2.1 Frågeställningar 
Två övergripande frågeställningar driver avhandlingen. Den ena frågeställ-
ningen (A) rör vad som kännetecknar gymnasielärares skrivpraktiker i en 
digitaliserad skola. Här undersöker jag vad lärare skriver, hur ofta de ägnar 
sig åt detta skrivande, hur de använder resurser i samband med skrivandet, 
hur de talar om skrivandet, vad de beskriver som problematiskt eller kom-
plext, och vilka uttryck detta tar sig i text. Ett särskilt fokus riktas mot att 
identifiera diskursiva villkor för skrivande i en skola där materiella villkor 
förändras. Den andra frågeställningen (B) rör gymnasielärares skrivprakti-
ker sett som professionellt handlande. Här undersöker jag i vilken mån lä-
rare talar om skrivandet av olika texter som fritt eller bundet, hur hinder 
och möjligheter för professionellt handlande framträder i samband med 
skrivandet, hur lärare genom sitt skrivande förhåller sig till andra samt hur 
lärare talar om professionellt handlingsutrymme i samband med sitt skri-
vande. Här intresserar jag mig särskilt för hur skilda uppfattningar om lä-
rarprofessionalism, som professionellt ansvar och som redovisningsskyldig-
het, tar sig uttryck i gymnasielärares skrivpraktiker. De båda frågeställning-
arna preciseras genom undersökningsfrågor i respektive delstudie. 
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För att undersöka lärares skrivpraktiker använder jag mig av två teoretiska 
ingångar. Det ena är New Literacy, närmare bestämt Literacy Ecology (Bar-
ton, 2007), som undersöker sociala praktiker som har samband med skrivna 
texter. Jag använder det till att undersöka lärares skrivande som social prak-
tik och vilken roll texter och skrivande spelar i denna. Det andra är kritisk 
diskursanalys (Fairclough, 2010) som undersöker maktförhållanden på 
textuell, kontextuell och socio-historisk nivå av social praktiker. Det använ-
der jag till att undersöka hinder och möjligheter i lärares skrivande, lärares 
handlingsutrymme samt lärares professionella relationer till andra. Båda 
dessa ingångar grundas i teorier om makt av Foucault och teorier och språk 
av Halliday. Syntesen mellan New Literacy och kritisk diskursanalys pre-
senteras i verket The politics of writing av Clark och Ivanič (1997) och utgör 
avhandlingens teoretiska ram. Jag har valt att använda Hallidays begrepp 
situationell och kulturell kontext för att skilja på det undersökta lokala sam-
manhanget och en större, mer generell, kontext. 
 
Avhandlingens resultat presenteras på tre nivåer. En inledande kartläggning 
görs av skrivhändelser gymnasielärare ägnar sig åt i en digitaliserad skola, 
tillsammans med en identifiering av skrivande som studiens lärare beskriver 
som komplext eller problematisk. I ett första analyssteg undersöks den si-
tuationella (lokala) kontexten. Det görs med hjälp analyskoncept (både em-
pirigenererade och teoretiska) som valts utifrån lärarnas tal om svårigheter 
med skrivandet. Tre delstudier behandlar olika skrivhändelser, nämligen 
undervisningsmaterial, åtgärdsprogram respektive omdömen, med den inle-
dande kartläggningen som gemensam utgångspunkt. I ett andra analyssteg 
undersöks den kulturella kontexten genom att resultaten från de föregående 
analyserna sammanställs med hjälp av ett teoretiskt koncept, en represen-
tation av skrivprocessen gjord av Clark och Ivanič (1997). Resultaten dis-
kuteras sedan med utgångspunkt i teorier för skrivande som socialt och pro-
fessionellt handlande.  

1.2.2 Avgränsningar 
Flera av studiens avgränsningar är konsekvenser av teoretiska och metodo-
logiska utgångspunkter, vilka beskrivs närmare i respektive kapitel. Här be-
skrivs och motiveras de mer övergripande och inledande avgränsningarna 
för studien.  
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Begreppet skrivpraktik har jag skapat genom en begränsning av begreppet 
skriftpraktik (från forskningsfältet New Literacy) för att markera intresset 
för skrivande. Skriftpraktik omfattar alla händelser i en social praktik som 
har samband med skriven text, således även läsning (Barton, 2007, s. 37). 
Avgränsningen att endast behandla skrivande har gjorts trots att det i prak-
tiken inte går att separera skrivande helt från läsande, eftersom vi läser när 
vi skriver. Anledningen till avgränsningen är att skrivande på ett annat sätt 
än läsning framtvingar ställningstaganden som blir synliga för andra och att 
det av utrymmesskäl var rimligt att inte omfatta mer än lärares skrivande 
och deras tal om detta.2 Skrivpraktik används i den här avhandlingen för 
övrigt som ett pluralistiskt begrepp och omfattar således alltid multipla 
praktiker oavsett om det står i singular eller plural, och oavsett om det an-
vänds för individer eller grupper.  
 
Jag skiljer i avhandlingen på diskursiva och materiella villkor för skrivande. 
Med materiella villkor avser jag villkor som tar materiell form såsom tek-
nisk utrustning, lokalers utformning och så vidare. Med diskursiva villkor 
avser jag villkor som kommer till uttryck i språket: sätt att tala om världen. 
Diskursiva villkor bygger således på en samling idéer, värderingar och in-
tressen för hur världen framställs och förstås, medan materiella villkor hän-
visas till fysiken hos konkreta objekt. Samtidigt betraktas i studien förhål-
landet mellan människa och teknik ur ett socio-materiellt perspektiv. Ett 
sådant perspektiv innebär att det inte finns några materiella förhållanden 
som inte också i någon aspekt är sociala (Orlikowski, 2007). Distinktionen 
gör det möjligt att skilja på de förändrade materiella förutsättningar digita-
liseringen medfört, och som i studien behandlas som en utgångspunkt, och 
diskursiva villkor, vilka utgör ett i avhandlingen studerat objekt. Talet om 
materiella villkor är således en del av den sociala praktik som undersöks 
genom de diskursiva villkoren. 
 
Under studiens gång aktualiserades skriftlighets förhållande till muntlighet. 
Att någon skarp avgränsning för vad som behandlas och inte i detta arbete, 
inte har gjorts mot muntlighet, beror på att skrivandets gräns mot muntlig-
het återkommande aktualiserades av lärarna i studien. Gränsen för skriv-
praktiken i relation till den muntliga praktiken har därför bedömts vara av 

                                                      
2 Motsvarande studie om gymnasielärares läsande hade utifrån samma resonemang 
benämnts läspraktik och tillsammans med skrivpraktiken utgjort lärares skriftprak-
tik. 
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intresse för studien. Den används för att kontrastera skrivandet i syfte att 
belysa villkoren för detta. (Däremot omfattar intresset för muntlighet inte 
analys av tal osv.) Begreppet text omfattar i samband med studiens begräns-
ningar och urval även bild i enlighet med vad som ibland kallas ett vidgat 
textbegrepp (Gunnarsson & Karlsson, 2007). 
 
Att studien avgränsats till gymnasielärares skrivande, och inte lärare som 
undervisar inom andra skolformer, beror till stor del på att gymnasieelever 
bedömdes ha relativt god läsförmåga, och att studiens intresse inledningsvis 
framför allt var riktat mot skrivande med elever som tänka mottagare. Detta 
visade sig redan under första fältstudien vara en avgränsning som var svår 
att upprätthålla eftersom lärarna hade mycket varierande uppfattningar om 
vem de skrev för: frågan om vem som var mottagare av lärares texter var 
alltför komplex för att en sådan avgränsning skulle vara relevant. Studien 
vidgades därför till att omfatta allt skrivande lärare ägnar sig åt i sin yrkes-
praktik och frågan om vem de talar om som mottagare för olika texter un-
dersöktes inom detta. En annan anledning till att gymnasielärares skrivande 
var intressant var att det fanns tankar på utbyggnad av distansundervisning 
för flera svenska gymnasieskolor i samband med att den tekniska utrust-
ningen medgav detta. Distansundervisning ger speciella förutsättningar för 
kommunikationen mellan lärare och elev. Andelen fysiska träffar begränsas 
vid distansundervisning och ersätts av digitalt medierad kommunikation. 
Samtidigt förväntas gymnasieelever inte i samma utsträckning som studen-
ter på högskolan vara självständiga i förhållande till lärarna och på så sätt 
ställdes särskilda krav på gymnasielärares förmåga att skapa goda elevre-
lationer genom skrivande.  
 
Professionsaspekten av syftet är omfattande och har avgränsats och utveck-
lats under studiens gång utifrån ett växelspel mellan empiri och teori. Den 
grundläggande frågeställningen kring profession har från studiens inledning 
varit hur villkor för skrivande kan förstås som villkor för professionellt 
handlande.  
 

1.3 Avhandlingens disposition 
Efter denna inledning följer i kapitel 2 genomgång av tidigare forskning om 
skrivande i yrkeslivet, om digitaliseringens påverkan på lärares arbete samt 
om lärares professionella handlande. I kapitel 3 följer det teoretiska ram-
verket. Grundidén är att sammankoppla teorier om skrivande med teorier 
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om profession på så sätt att de tillsammans utgör studiens teoretiska ram-
verk. Detta görs på tre olika plan: individ, grupp och samhälle. Som sam-
manhållande länk används en representation av skrivprocessen från Clark 
och Ivanič (1997). Denna återkopplas till i slutet av varje resultatkapitel för 
att åskådliggöra vilka aspekter av skrivande som aktualiserats i de olika 
delstudierna. I kapitel 4 beskrivs de metoder som använts. Kapitlet innehål-
ler även en övergripande presentation av skolan utifrån de etnografiska fält-
studierna. Först presenteras studiens etnografiska perspektiv och därefter 
följer en genomgång av urval, beskrivning av skolan, samt insamling, doku-
mentation och bearbetning av data. Efter detta beskrivs vilka metoder som 
aktualiserats i de olika fördjupande delstudierna. Analysarbetet beskrivs 
därefter generellt. Mer specifika analyskoncept och användningen av dessa 
beskrivs i samband med att de används i de respektive delstudierna och pre-
senteras således i avhandlingens resultatdel. Kapitlet avslutas med reflekt-
ioner över forskningsetisk hänsyn och metoddiskussion. 
 
De sex följande kapitlen (5–10) är resultatkapitel. Förhållandet mellan 
dessa presenteras i figur 1.1. Kapitel 5 är en beskrivning (kartläggning) av 
vad och med vilken frekvens lärare ägnar sig åt olika återkommande skriv-
händelser och svarar mot frågeställningar om vad lärare skriver och i vilken 
mån de anser skrivandet bäst karaktäriseras som fritt eller bundet. Kapitel 
6 beskriver lärarnas användning av resurser i samband med skrivande. Det 
behandlar resurser i form av erfarenheter och utbildning, samarbetet med 
andra och användning av hjälpmedel. Genom resultatredovisningen presen-
teras sambandet mellan lärarnas användning av resurser och deras inställ-
ning till ny teknik i skolan. De efterföljande tre resultatkapitlen behandlar 
genom fördjupande delstudier problem eller komplexitet lärarna i studien 
talat om i samband med sitt skrivande. I kapitel 7 presenteras en fördju-
pande delstudie om användningen av bilder i egenproducerat undervisnings-
material. En lärare och en bildpresentation har valts ut för en närmare ana-
lys av bilderna i relation till lärarens tal om varför bilderna valts. Detta 
skrivande karaktäriseras av att det är roligt, kreativt och har eleverna som 
mottagare. I kapitel 8 presenteras lärarnas tal om svårigheten med att skriva 
åtgärdsprogram. Genom textanalyser undersöks hur svårigheterna tar sig 
uttryck i texterna. Detta skrivande kännetecknas av att det är svårt, bundet 
och utsatt för granskning. I kapitel 9 presenteras ett flerårigt arbete med att 
komma överens om utformningen av omdömen inför utvecklingssamtal på 
den undersökta skolan. Målet för arbetet är att komma överens om en ge-
mensam mall som används lika av alla lärare. Resultatet presenteras som en 
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kamp mellan två motstridiga och parallellt förekommande diskurser om 
professionalism och uppfattningar om vad som motiverar standardisering 
respektive differentiering vid skrivandet av omdömen. Varje resultatkapitel 
avslutas med en återkoppling till det teoretiska ramverket under rubriken 
”Sammanfattning och kommentar”. I kapitel 7–9 görs återkopplingen ge-
nom användning av den ovan nämnda representationen av skrivprocessen 
från Clark och Ivanič. På så sätt synliggörs vilka aspekter av skrivande som 
aktualiserats genom de respektive delstudierna. Utifrån dessa aspekter iden-
tifieras diskursiva villkor som är avgörande för lärares professionella skri-
vande. I kapitel 10, slutsats och analys, sammanställs de aktualiserade dis-
kursiva villkor som presenterats i de tidigare resultatkapitlen och som på-
verkar lärares professionella skrivande i en skolmiljö där digitalisering kän-
netecknar de materiella villkoren (steg två av analysen). Presentationen sker 
utifrån en resultatgenererad modell. 
 
I avhandlingens slutdiskussion, kapitel 11, återkopplas till de teoretiska ut-
gångspunkterna för att besvara frågeställningen som rör lärares skrivande 
som professionellt handlande. Avslutningsvis sammanfattas avhandlingens 
kunskapsbidrag och en framåtblickande reflektion görs.  
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Figur 1.1. Avhandlingens disposition med kartläggning och två analyssteg i relation 
till respektive resultatkapitel. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Introduktion 
Det finns omfattande forskning om skrivande, om digitaliseringen av skolan 
och om lärarprofession. Däremot finns det få arbeten som behandlar dessa 
områden tillsammans. Den forskningsöversikt som presenteras här ska inte 
ses som en komplett redogörelse för dessa rika fält, utan främst som en po-
sitionering av avhandlingen i relation till tidigare forskning. Inom skriv-
forskningen är det främst skrivande i yrkeslivet som är centralt. Inom forsk-
ning som rör digitalisering är det lärares förändrade arbetsmiljö och hante-
ringen av denna som är av störst intresse. Inom professionsforskningen är 
det uppfattningar om professionalism och i viss mån handlingsutrymme jag 
anser centrala, men även studier om delar av lärares arbete som i stor ut-
sträckning berör skrivande av omdömen och åtgärdsprogram (trots att inte 
själva skrivandet stått i fokus). (Se figur 2.1 för översikt över avhandlingens 
intresseområden). Skrivandet utgör studiens huvudintresse, medan digitali-
sering och profession utgör en kontextuell bakgrund. (Teorier om skrivande 
och profession kommer att användas för att tolka studiens resultat.) 

Figur 2.1. Översikt över avhandlingens intresseområden i samband med tidigare 
forskning.  
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Avhandlingens översikt över tidigare forskning har i första hand skapats 
efter konfigurativa och iterativa principer (se Gough m.fl., 2012). Det inne-
bär att jag gjort sökningar i heterogena källor och att syntesen är tolkande 
i hög utsträckning. Inledningsvis använde jag i stor utsträckning manuell 
sökning i form av genomgång av tidskrifters och konferenspublikationers 
innehållsförteckningar efter år 2000 för att nå kunskap om vilka begrepp 
som var aktuella för sökning och på vilket sätt forskare skrev om lärares 
professionella skrivande. Begrepp som definierar sökningarna har sedan ut-
arbetats löpande allteftersom studien fortgått, och närliggande forskning 
aktualiserats. I första hand har jag för att finna relevant forskning använt 
den metod som ibland kallas snöbollsmetoden: relevant forskning har sam-
lats genom hänvisningar från ett verk till ett annat. I praktiken innebär detta 
noggranna genomgångar av referenslistor i de verk som har samband med 
forskning som är aktuell för studien (Brunton m.fl., 2012, s. 125). Detta 
leder till ny forskning, som i sin tur leder vidare. En uppenbar brist med en 
sådan metod är att det är svårt att finna nyare forskning, eftersom det som 
refereras vanligtvis redan har publicerats. Att studien pågått över flera år 
begränsar i viss mån detta problem genom att det skapats återkommande 
möjlighet att även använda sig av ytterligare en sökmetod: professional and 
personal contacts: att fråga experterna (Brunton m.fl., 2012, s. 127). Såle-
des bygger urvalet av aktuell forskning även på rekommendationer från 
forskare insatta i de respektive forskningsområdena. En tredje metod för att 
finna relevant forskning har också använts, men med mindre framgång: da-
tabassökning.  
 
Vid fyra tillfällen (det senaste i juli 2016) har mer omfattande sökningar 
gjorts i databaserna Education Resources Information Centre, ERIC (peda-
gogik), och Linguistics and Language Behavior Abstracts, LLBA (språkve-
tenskap)3. Syftet med dessa sökningar har främst varit att få tillgång till 
internationell forskning inriktad mot på både lärarprofession och skri-
vande. Svårigheterna vid dessa sökningar har bland annat varit att hitta rätt 
ämnesord utan att inkludera större forskningsfält utan specifik relevans för 
studien, såsom lärares instruktioner för elevers skrivande eller lärares egna 
(privata) skönlitterära skrivande. För ERIC användes sökorden Professional 
writing, Teacher attitudes och Writing (composition) i olika konstellationer, 

                                                      
3 För svensk forskning har även databasen SwePub använts i studiens slutskede, men 
sökningar på olika kombinationer av yrke, profession och skrivande tillförde inga 
ytterligare publikationer. 
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men alla med låg precision. För LLBA användes sökorden Expository wri-
ting, Professional writing och Teachers, vilket gav låg precision genom stor 
andel träffar där lärare skriver reflekterande över sin praktik som kompe-
tensutveckling. Gallringen av sökresultaten gjordes efter principer som pre-
senteras i figur 2.1.4 Vid samtliga sökningar har det funnits stora problem 
med precision. Förutom de redan nämnda problemen har det varit svårt att 
utesluta den omfattande forskning som de senaste åren skett om studenters 
och elevers skrivande, utan att för den del utesluta även lärares profession-
ella skrivande (som har elever som mottagare). Samma sak gäller lärares 
privata (ofta skönlitterära) skrivande. Det är svårt att avgöra de genom-
förda sökningarnas sensitivitet på grund av frånvaron av adekvata och pre-
cisa sökord. Brist på dessa gör det svårt att uppskatta den faktiska före-
komsten av relevanta studier. Jag vill däremot hävda att de uteblivna exakta 
forskningsträffarna bekräftar att gymnasielärares skrivpraktiker sett ur ett 
professionsperspektiv är ett kunskapsområde som behöver förstärkas. 
 
Tidigare forskning presenteras här under tre rubriker ”Skrivande i yrkesli-
vet”, ”Digitalisering av lärares skrivande” och ”Lärares professionella 
handlande”.  
 

2.2 Skrivande i yrkeslivet 
Skrivande utgör ett stort forskningsområde. Däremot är den forskning jag 
främst avser positionera mig i förhållande till relativt begränsad: forskning 
om skrivande i arbetslivet samt forskning om lärares arbete som omfattar 
skrivande. För att få överblick över fältet har jag i första hand använt Blå-
sjös forskningsöversikt Skrivteori och skrivforskning (2010), men till viss 
del även Dysthe och Hertzbergs sammanfattning ”Kunskap om skrivning i 
utdanning og yrkesliv – hvor står vi i dag?” (2007).  
 
Som redan konstaterats är den tidigare forskningen om lärares skrivprakti-
ker svårfunnen. När forskningsområdet vidgas är det avsevärt mycket mer 
forskning som aktualiseras. Inledningsvis följer ett avsnitt med resultat från 
närliggande forskning som berör lärares skrivpraktik: studier av arbetsda-
gens innehåll, studier om elevdokumentation, studier om lärares yrkesspråk 
och studier av närliggande skrivpraktiker. I de därpå följande avsnitten har 

                                                      
4 Antal träffar varierar mellan ca 100 och 3500 beroende på sökordskombination. 
Precision var låg.  
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jag valt att i första hand presentera forskning som behandlar hur texter och 
skrivande fungerar i yrkespraktiker. Detta görs under rubrikerna ”Textens 
roll i kontexten” och ”Yrkesskrivande och text som makt”. I dessa avsnitt 
presenteras framför allt forskning med samband till två av de fördjupande 
delstudierna. (En delstudie behandlar svårigheter med att skriva åtgärdspro-
gram och en annan delstudie rör kollegialt arbete med att komma överens 
om en gemensam mall för omdömen.5) Forskning om elevdokumentation 
används återkommande för att exemplifiera de presenterade resultaten från 
tidigare forskning om annat yrkesskrivande, även om elevdokumentations-
forskningen inte alltid har själva skrivandet i fokus, och även om det rör 
arbete på grundskolan. Tidigare forskning har visat att elevdokumentation 
i stor utsträckning har gemensam problematik, oavsett ålder på eleverna. 
Eftersom utgångspunkten för avhandlingen är att det pågår en förändring 
av lärares skrivpraktiker avslutar jag med tidigare forskning som rör för-
ändringar av yrkesskrivande.  

2.2.1 Lärares skrivpraktiker i närliggande forskning 
Lärares skrivande är integrerat i yrkesvardagen och det saknas studier om 
hur stor del av sin arbetsdag lärare ägnar åt skrivande. Som en resonans-
grund för avhandlingens resultat om i vilken utsträckning olika skrivhän-
delser återkommer i lärares arbete presenteras i stället två tidsstudier över 
lärares arbete. Flera studier visar på en intensifiering av arbetet. Speciellt 
har de administrativa uppgifterna ökat på bekostnad av tiden för omsorg 
om eleverna utan att forskning gett evidens för nyttan av dokumentationen 
(Stenlås, 2011). De arbetssituationer eller aktiviteter som lärarna i de föl-
jande studierna tidsuppskattar kan i stort sett alla innehålla skrivande. En-
ligt den större tidsstudien, grundad på egenrapportering från 2012 om 
grundskollärares arbetsdag, och presenterad i Lärares yrkesvardag (Skol-
verket, 2013b), fördelas arbetsdagen mellan: genomförande av undervis-
ning (en tredjedel av tiden), administrativt och praktiskt kringarbete, plane-
ring av undervisning, bedömning och dokumentation av elevers utveckling 
(dessa tre utgör tillsammans en andra tredjedel av tiden), omsorg och ord-
ning, reflektion och kompetensutveckling, andra arbetsrelaterade aktivite-
ter, återhämtning under arbetsdagen, återkoppling och förflyttningar (dessa 
utgör en sista tredjedel av tiden). Ett resultat är att lärarna efterfrågar mer 
tid för planering och genomförande av undervisning tillsammans med tid 

                                                      
5 Tidigare forskning som rör en tredje delstudie, om användning av bilder i under-
visningsmaterial, hanteras främst i avsnitt 2.3.2 Lärares digitala skrivande. 
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för reflektion över läraruppdraget (en underkategori till reflektion och kom-
petensutveckling). De vill lägga mindre tid på administration och doku-
mentation. Analysen av resultatet fördjupas i rapporten En tidsgeografisk 
studie av strukturen i lärares vardag (Skolverket, 2013a) där det framgår 
att undervisning (lektioner) är det som tydligast strukturerar arbetsdagen. 
En mindre tidsstudie av gymnasielärares arbetsdag med data från 2001 pre-
senteras i rapporten ”Hinder och möjligheter för lärare i dagen skola” 
(Månsson, 2002), Fokus i studien är gymnasielärares psykiska arbetsbelast-
ning och bland annat presenteras en enkätstudie över lärares uppskattade 
arbetstid för några specificerade arbetsuppgifter. Studien bygger på själv-
skattning och trots att lärarna påpekar att det nästan är omöjligt att upp-
skatta tiden svarar sjuttio procent av dem ändå på frågorna. Resultatet visar 
antal timmar gymnasielärare varje vecka lägger på de föreslagna arbetssitu-
ationerna: undervisning (16), förarbete (10), efterarbete (6,5) och prov (5). 
På administration, samverkan och ledningsuppgifter läggs två timmar var-
dera. På mentorskap, stöd/handledning, tillsyn, institutionsvård och fackligt 
arbete läggs en timma vardera. Studien visar också att merparten av för- 
och efterarbete samt provhantering genomförs i hemmet. Slutsatsen är att 
en arbetsmiljö som gynnar kollegialt utbyte och tillgänglighet för elever och 
arbetsledning samtidigt kan utgöra ett hinder för tankeprocesser som kräver 
avskildhet (Månsson, 2002, s. 98).  
 
Mål- och resultatstyrningen av skolan har medfört att elevdokumentationen 
ökat. Asp-Onsjö konstaterar att: ”[d]e vanligaste formerna av elevdoku-
mentation är underlag för utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner 
med skriftliga omdömen och åtgärdsprogram.” (Asp-Onsjö, 2012, s. 75). 
Många lärare har svårt att skriva åtgärdsprogram eller annan dokumentat-
ion av liknande karaktär (Andreasson, 2007; Andreasson & Asplund Carls-
son, 2009; Asp-Onsjö, 2006; Hirsh, 2013). Vari består då svårigheterna 
med själva skrivandet? I korthet uttrycker lärarna i de tidigare studierna 
svårigheter med att finna bra balans mellan informellt och formellt språk, 
att förstå Skolverkets riktlinjer för skrivandet, att skriva med multipla syf-
ten, att inte göra bedömningar om eleven som person, att sanningsanspråket 
lätt blir för stort i skrift, samt att det är svårt att avgöra vad som ska doku-
menteras och hur detta ska formuleras. Svårigheterna har samband med att 
dokumentationen av elever med behov av stödåtgärder är komplex ur flera 
perspektiv: dels beslut kring själva stödet (vilka elever ska ha rätt till stöd, 
hur ska stödet utformas?), dels skrivandet av själva åtgärdsprogrammet 
(hur ska dokumentationen utformas, vem ska dokumentationen handla 
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om?). Komplexiteten visar sig i form av dilemman (Asp-Onsjö, 2006; Hirsh, 
2013). Dilemman karaktäriseras enligt Asp-Onsjö av att: ” … det inte finns 
något otvetydigt sätt att lösa den motsättning som uppstår” (Asp-Onsjö, 
2006, s. 207). Språkets elasticitet gör det möjligt att åtminstone muntligt 
uttrycka sig på ett sätt som gör att motstridiga syften uppnås vid hante-
ringen av dilemman (Räihä, 2008).  

 
Lärares användning av språk är inte oproblematiskt, speciellt som det sak-
nas ett yrkesspråk som erbjuder ett metaspråk för reflektion (Colnerud & 
Granström, 2015). Avsaknaden av ett gemensamt metaspråk för reflektion 
är till men för professionaliseringen av läraryrket. Vidare beskriver Colne-
rud och Granström behovet för lärare att växla mellan att vara situations-
nära och att reflektera över sin verksamhet (närhet–distans). De menar att 
lärare behöver ett adekvat yrkesspråk som kan hantera båda dessa delar av 
lärares arbete: som både innehåller ett vardagsspråk för kontakten med ele-
verna och den vardagliga praktiken och ett metaspråk för att reflektera över 
och analysera sin verksamhet och för att handla tillsammans med kollegor. 
De genomför fyra studier av lärares yrkesspråk och finner att sådant meta-
språk till stor del saknas. I stället finner de ett pseudospråk som känneteck-
nas av att facktermer används i uppräkningar och på andra sätt där de inte 
verkar, utan enbart på ytan fungerar som ett gemensamt yrkesspråk. Även 
andra forskare som studerat elevdokumentation uttrycker att det finns bris-
ter i lärares språkmedvetenhet, och menar att lärare måste bli mer medvetna 
om kraften i det skrivna ordet och om att det inte finns något enkelt svar på 
hur till exempel en elevplan bör skrivas eftersom sammanhanget är kom-
plext (Andreasson, 2007). I studier om lärares bedömningspraktik fram-
hålls vikten av att skilja på ett gemensamt uttryck (samstämmighet), samar-
bete (sambedömning) och en gemensam förståelse av bedömning (samsyn) 
(Jönsson & Thornberg, 2015). För att elever ska få lika betyg på lika grun-
der krävs samsyn. Det finns risk att kommunikation som på ett ytplan är 
samstämmig döljer underliggande problematik. 
 
Det finns studier om skrivpraktiker som ligger nära lärares, dels några om 
elevers skrivpraktiker, dels en om skrivandet på ett kommundelskontor. Lä-
rares skrivande kan på ett explicit sätt förstås vara del av elevers skrivprak-
tiker, som till exempel genom att deras instruktioner fungerar som ramar 
för elevers skrivande (Nordmark, 2014; Westman, 2009) eller att elevernas 
förehavande på egna dataskärmen medan läraren har genomgång på tavlan 
säger något om förändrade villkor för lärares skrivande vid tavlan (Blikstad 
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Balas, 2012).6 Studien Skrivande i yrkeslivet (Gunnarsson, 1992) – som 
alltså har några år på nacken – är den enda större svenska studie av skriv-
praktiker som gjorts med tjänstemän i en liknande kontext som avhandling-
ens lärare. I studien ingår chefer med högre tjänsteposition, personal i mel-
lanposition och personal i lägre tjänsteposition med sekreterarlika arbets-
uppgifter såsom renskrivning av protokoll. Gunnarsson visar bland annat 
att tjänsteposition påverkar det yrkesmässiga skrivandet så att högre posit-
ion medför högre grad av initiativ, påverkan och kontroll av skrivande 
(både att kontrollera och att bli kontrollerad). Studien visar även att de 
högre tjänstemännen i högre grad använde skrivandet i växelverkan med 
tal: skrivandet föregicks ofta av samtal med andra och fungerade som kom-
plement till tal, och de skrev även längre texter. I de lägre tjänsteposition-
erna var det vanligare att texterna inte var bundna till talsituationer. Med 
högre position ökade samarbetet och kontakterna med andra kring skri-
vande, och även inställningen att texter ska vara mottagaranpassade, enkla, 
begripliga och språkligt korrekta. De lägre tjänstemännen betonade i hu-
vudsak vikten av ett korrekt språk (Gunnarsson, 1992).  

2.2.2 Textens roll i kontexten  
Forskning om skrivpraktiker visar hur skrivande är en integrerad del av so-
ciala praktiker och på många sätt en så osynlig del av vardagen att vi inte 
reflekterar över den. Studier om skrivande i vardagen och på fritiden visar 
att vi ägnar oss åt skrivande i långt större utsträckning än vi tror. Vi skriver 
inköpslistor, kom-ihåg-listor och andra texter som en del av organiserandet 
av vår vardag: personlig kommunikation, rekreation, dokumentation i var-
dagen (t.ex. skriva recept), förkovran utifrån intresse och att interagera so-
cialt (Barton & Hamilton, 1998, s. 247). Detsamma gäller i stor utsträck-
ning för lärares vardagliga skrivande: det är till stora delar osynligt. Det 
gäller däremot inte allt skrivande. Skrivande kan också vara komplext och 
problematiskt. I försök att reda ut komplexitet i skrivande förekommer att 
forskare presenterar axlar eller motsatsord som ställs mot varandra för att 
belysa skrivandets karaktär. Det kan till exempel röra sig om fritt–styrt, 
internt–externt, lokalt–centralt eller individuellt–kollektivt (Sörlin, 2000), 

                                                      
6 Många studier inom New Literacy har stark koppling till skolan och elevers skri-
vande, speciellt inom Classroom Literacy, Digital Literacy och Academic Literacy 
(se Street & Hornberger, 2008), speciellt sedan utvecklingen av ny teknik revolut-
ionerade skrivandet och New Literacy genomgick en digital turn (Mills, 2010). 
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eller närmiljö–fjärrmiljö och fritt–bundet (Gunnarsson, 1992).7 Känneteck-
nande för arbetsplatser som skrivpraktiker är att skrivandet är formellt, be-
gränsat och bundet på samma gång som det kännetecknas av kopierande 
och delande (Barton, 2007, s. 66). 
 
Texter i yrkeslivet har ofta nära relation till samtal och möten. Under av-
handlingsarbetet framstod gränserna mellan tal och skrift som central för 
förståelsen av lärarnas skrivpraktik. De nära sambanden mellan tal och text 
diskuteras även i tidigare forskning om skrivande i arbetslivet. Sambanden 
består exempelvis i att ett möte mellan olika aktörer ofta föregår en doku-
mentation eller att skrivandet av en text föregår ett möte. Möten ofta före-
gås av en kallelse, har en skriven agenda och följs upp av att mötesanteck-
ningar distribueras. En nära påverkan mellan text och samtal visar Hofven-
dahl (2004) exempel på i samband med utvecklingssamtal när han skriver 
om “förpapprade samtal och talande papper”. Många möten handlar dess-
utom om producerandet av olika texter, ofta med hjälp av mallar, som 
dokumentation över verksamhet (Karlsson, 2007). Mallar skapar en form 
av trygghet. De spelar en viktig roll då den efterfrågar information, och 
praktiken textualiseras på så sätt genom mallen: mallen är praxis i högre 
grad än den färdiga projektplanen i Karlssons studie om arbetet med en 
projektplan inom en större offentlig organisation (Karlsson, 2007, s. 37). 
Texter skapar trygghet eller medför styrning även på mer övergripande plan 
av verksamheten. Kollektiva skrivprocesser resulterar till exempel inte en-
bart i gemensamma texter utan även i gemensamma värderingar (van der 
Geest & van Gemert 1997). Texthantering används för styrning av enskilda 
verksamheter och relationen mellan text och möte påverkar hela organisat-
ionen på flera nivåer (Karlsson, 2007; Hössjer & Severinson Eklundh, 
2004). I samtal om texter på möten finns en risk att texters ytplan får alltför 
stor uppmärksamhet och att de viktiga frågorna skyms. Ofta handlar samtal 
kring elevdokumentation om detaljer som utformningen av mallar eller om 
hur den kan möta krav utifrån lagar, och inte om grundläggande frågor 
kring konsekvenser av dokumentation (Asp-Onsjö, 2012, s. 87).  
 
Det finns även studier som pekar på brist på samband som är förväntade 
eller önskade. Studier om åtgärdsprogram visar till exempel att det inte finns 

                                                      
7 Olika begreppspar har använts för att fånga skiljelinjer i språk: domesticating–
empowering (Freire & Macedo, 1987), dominant–vernacular (Street, 2003), domi-
nant–specialist (Gee, 2004) samt constrained–creative (Barton, 2007). 
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något samband mellan förekomsten av åtgärdsprogram och kvalitet på 
verksamheten. Åtgärdsprogrammen tenderar dessutom att förstärka sätt 
man redan jobbar på snarare än att de ligger till grund för nya sätt att 
handla (Asp-Onsjö, 2006). Hirsh (2013) beskriver glappet mellan verksam-
heten och beskrivningen av den genom elevdokumentationen som att det 
tvingar lärarna att välja position mellan att verkligen använda åtgärdspro-
grammet som ett verktyg, ett levande arbetsdokument, eller att betrakta det 
som en ren dokumentationsprodukt. Ett dilemma i arbetet med IUP är lä-
rarnas strävan att skriva officiellt och korrekt samtidigt som de vill skriva 
elevvänligt. De hanterar dilemman genom att använda sig av en av tre stra-
tegier: att hantera IUP som en procedur på ett ytplan som återkommer två 
gånger om året men som saknar djupare innehåll; att försöka göra allt ”en-
ligt konstens alla regler”; att ignorera kraven och skriva elevinriktat och 
med utgångspunkten att innehållet i en IUP är något som ska arbetas med 
kontinuerligt i skolvardagen. På grund av de multipla syftena är den andra 
strategin en omöjlighet som skapar frustration hos lärarna – vilket leder till 
att lärarna så småningom i stället tvingas välja antingen den förstnämnda 
strategin eller den tredje (Hirsh 2013, s. 123–124). Att eftersträva att skriva 
texter som är både officiella och elevvänliga är en position som således fö-
refaller ohållbar i längden för lärarna.  

2.2.3 Yrkesskrivande och text som makt 
En viktig aspekt av skrivande är att skrivande och text kan avgöra vad som 
hålls för sant och vad som betraktas och bevaras som sanning: text produ-
cerar kunskap och sanning. Det råder inom skrivforskningen förhållandevis 
stor enighet om att användning av skriftspråk bäddar för vissa former av 
kunskap (Berge, 2006, s. 59). Detta innebär ett slags makt och därför är det 
viktigt att förstå hur skrivande fungerar. Dokumentationen av en verksam-
het definierar den och formar på så sätt verksamhetens förståelse både av 
sig själv och de dokumenterade händelserna (Winsor, 1999, s. 220). Texter 
fryser tiden, definierar nätverksrelationer, vandrar mellan kontexter samt 
packar in betydelse och gör den självklar (Karlsson, 2010, s. 172).  
 
Att texter producerar sanningar gäller även lärares skrivande. I dokumenten 
av skolans verksamhet slås fast vilka handlingsalternativ som är möjliga i 
olika situationer. Dokumentationen beskriver inte verkligheten i samma ut-
sträckning som den producerar den (Asp-Onsjö, 2011, s. 42). Asp-Onsjö 
ger i sin forskning om elevplaner exempel på hur arbetet med dessa både 
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konstruerar den ideala eleven och den ideala läraren och hon är starkt kri-
tisk till att detta inte uppmärksammas och ifrågasätts i större utsträckning. 
Elevdokumentation utgör ett styrningsverktyg som både ger ”insyn, kon-
troll och påverkansmöjlighet” (Asp-Onsjö, 2006, s. 154). En bild, eller san-
ning, som framträder i studiet av elevplaner är att fostransmålen verkar fö-
regå elevernas kunskapsmässiga lärande: elever behöver visa ansvar, moti-
vation, social kompetens, självständighet och medvetenhet innan stödåtgär-
der sätts in (Asp-Onsjö, 2006, s. 160). Det finns också positiva aspekter av 
dokumentation. Att något formuleras som sanning gör det också möjligt att 
ifrågasätta. Det finns därmed bättre förutsättningar att kritisera något som 
formulerats skriftligt: dokumentation innebär således även ”möjlighet till 
motstånd” (Asp-Onsjö, 2011, s. 43). Genom det maktförhållande som finns 
mellan lärare–elev och skola–föräldrar är det däremot mycket som talar för 
att ett sådant motstånd inte är enkelt att realisera och bristen på motstånd 
framstår i den tidigare forskningen om lärares arbete med elevdokumentat-
ion som ett problem. 
 
En annan aspekt av makt som framträder i tidigare forskning om yrkesskri-
vande är möjligheten att använda skrivande som ett sätt att positionera sig 
själv, eller att rent av hävda sig själv (Brown & Herndl, 1986; Schryer, 
2000; Winsor, 1999). Självhävdelsen tar sig olika uttryck i de olika prakti-
ker som studerats. I en studie fortsätter skribenter på ett företag att använda 
formuleringar som ger status bland kollegor trots att de genom utbildning 
gjorts medvetna om hur samma formuleringar försvårar kundernas läsning 
(Brown & Herndl, 1986). Speciellt gällde det anställda som är osäkra på sin 
grupptillhörighet. Interna intressen (eller villkor) går således före externa. 
Skrivandet kan också användas för att hålla ryggen fri. Det finns ett särskilt 
begrepp för denna användning av texter: CYA-texter (Cover your ass) (Win-
sor, 1999). Det rör sig främst om dokumentation som visar att arbete blivit 
utfört. Skrivandet används i Winsors studie inte enbart till att svara mot 
individuella syften, utan även till att skapa en positiv representation av fö-
retaget eller hela verksamheten. (Jfr Rehnberg, 2014). Positionering kan 
också ta sig uttryck i form av att kunder görs maktlösa och att företagets 
handlande framställs som styrt av omständigheter utan möjlighet att und-
vika för kunderna negativa beslut (Schryer, 2000).  
 
Inom forskningen om elevdokumentation finns flera exempel som kan för-
stås som positionering. I Kronholm-Cederbergs avhandling (2009) Skolans 
responskultur som skriftpraktik: gymnasisters berättelser om lärarens 
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skriftliga respons på uppsatsen är responsen till stor del obegriplig för ele-
verna, vilket kan jämföras med exemplet ovan om hur kundbrev fortsätter 
formuleras på ett sätt som inte kunderna förstår. Det kan väcka frågan om 
i vilken utsträckning responsen skrivs för kollegor (som en positionering) 
och inte enbart för eleven. I mycket stor utsträckning fokuseras vid elev-
dokumentation på elevers problem i stället för på skolans tillkortakomman-
den eller arbete med lösningar (Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2006; Colne-
rud & Granström, 2015; Hirsh, 2013; Lahdenperä, 1997). Detta riskerar 
att få negativa konsekvenser för elevers självuppfattning. Stor bristfokus ut-
gör också ett problem i Kronborg-Cederbergs (2009) studie.  
 
En sista aspekt av yrkesskrivande och makt som aktualiseras i avhandlingen 
är den makt som riktas mot lärarna. Skolforskning visar att mål- och resul-
tatstyrning medför dokumentation som verkar likriktande på ett sätt som 
inte stämmer med komplexiteten i skolvardagen (Krantz, 2009). Asp-Onsjö 
(2011) menar dessutom att det i skolan utvecklas en självstyrningsmentali-
tet där texter står i centrum. Med stöd av Steverls dokumentalitet och 
Foucaults governmentalitet menar hon att en viktig del av en sådan form av 
styrning är självkontroll. I stället för att granskningen sker uppifrån ska 
deltagarna genom reflektion granska sig själva. Detta sker ofta genom skri-
vande av texter, det vill säga dokumentation. Även elevplanen syftar till en 
form av självstyrning. Det gäller för övrigt inte bara fostransmålen utan 
även kunskapsmålen. Samma sak sker med elever genom deras loggboks-
skrivande och planeringsböcker (Granath, 2008). Kontrollen blir internali-
serad (Asp-Onsjö, 2011). Texter och skrivande är på flera olika sätt viktiga 
för en sådan organisation. Det innebär att kunskap och kommunikation i 
allt större utsträckning antar textform, dels för spridning av information, 
dels för kontroll av verksamheten i form av dokumentation och granskning 
(Karlsson, 2006). Asp-Onsjö (2011) är som framgått tydligt kritisk till 
denna utveckling. Hon menar vidare att inte bara eleverna utan även lärarna 
riskerar att fångas av en kontroll-väv. Diskursiva förändringar i stil med 
new management har på flera arbetsplatser visat sig leda till en förstärkning 
av redan rådande hierarkier och att vad som av ledningen setts som perso-
nalens bristande förmåga att läsa och skriva många gånger berott på att 
personalen motsatt sig krav de uppfattat som orimliga eller som disciplin-
kontroller (Barton, 2007, s. 67). 
 
Även kollegor emellan förekommer styrning. Detta aktualiseras i synnerhet 
i delstudien om hur lärarna arbetar med att ta fram en gemensam mall för 
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omdömen inför utvecklingssamtal (kapitel 9). Genom skrivandet förhåller 
sig lärare inte bara till personliga identiteter och institutionella villkor som 
härrör från verksamhetens styrning utan även till det professionella kollek-
tivet. Studier av den ökade dokumentationen i skolan visar att det bland 
skolpersonal råder stor osäkerhet kring hur den ska utformas både på en 
individuell och på en kollektiv nivå (Asp-Onsjö, 2006). Att det dessutom 
saknas ett gemensamt ansvar för yrkespraktiken tar sig bland annat uttryck 
i form av att lärare byter position när de inför elever och föräldrar ska fram-
föra kollegors omdömen. De tar då rollen av framförare (animator) och 
framför kritik utan att själv stå bakom den (author) (Hofvendahl 2006).  

2.2.4 Förändring av yrkesskrivande 
Att det pågår förändringar i lärares skrivpraktiker är en central utgångs-
punkt för avhandlingen. Tidigare forskning har undersökt medvetet föränd-
ringsarbete i yrkesskrivande och presenterat resultat som belyser vikten av 
att studera skrivandet som del av en större helhet. Skrivande i arbetslivet är 
förutom osynligt ofta komplext. Det visar sig bland annat genom att för-
ändringsarbete kräver goda kunskaper om kontexten (etnografiskt arbete 
och kritisk analys) (Parks, 2001), och att skrivande måste brytas ner i 
mindre delar så att enskilda gruppers arbete med enskilda texter studeras 
(Bracewell & Witte, 2003). Det som orsakar komplexitet är bland annat att 
motstridiga intressen ska tillvaratas i utformningen och att flera aktörer är 
iblandade (Schryer, 2000). Tidigare forskning har belyst skrivande som 
myndighetsutövning och det förändringsarbete som pågår under benäm-
ningen klarspråk. Där har framför allt en pågående informalisering beskri-
vits (se Löfgren, 1988; Nyström Höög, Söderlundh, & Sörlin, 2012) samt 
ett medvetet arbete med att göra myndigheters texter mer tillgängliga som 
en del av demokratiarbetet inom olika klarspråksprojekt (Statskontoret, 
2001). I reflektioner över erfarenheter från klarspråksarbete diskuteras om 
arbetet med tydlig och mottagaranpassad myndighetskommunikation som 
ett demokratiprojekt riskerar att förlora sin legitimitet om enskilda tjänste-
män i kontakten med mottagarna tenderar att använda text och språk för 
att lösa situationella problem utifrån krav på effektivitet och ekonomi 
(Palicki & Nord, 2015). Det visar att skrivande på myndigheter och företag 
slits mellan olika krav.  
 
En omfattande studie av skrivande på banker ger slutsatserna att följande 
aspekter av skrivande är relevanta för att förstå skrivande i yrkeslivet: kunskap 
om verksamhetssystemet, kunskap om arbetsfördelningen vid textproduktion, 
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kunskap om vilka andra praktiker och representationer texter samspelar med 
samt kunskap om vilka genrer från andra organisationer de egna genrerna sam-
spelar med (Smart, 2006)8. Dessa aspekter är viktiga att studera för att förstå 
hur förändringar i skrivpraktiker går till.  
 
Sambandet mellan utbildning och förändringar av skrivpraktiker behandlas 
i tidigare studier, bland annat den nämnda studien där förändringar av mot-
tagaranpassning uteblivit på grund av att skribenterna orienterat sig mot 
andra läsare (det egna yrkeskollektivet) och mot andra normer än de för-
ändringsarbetet utgick från. Bland tidigare forskning finns även exempel på 
hur skrivande med framgång används i utvecklingssammanhang för att 
stärka lärares auktoritet. Då riktas skrivandets kraft inte mot lärarna (som 
vid granskning) utan från dem. Ett exempel är ett flerårigt amerikanskt pro-
jekt där lärares professionella liv utvecklas och deras auktoritet stärks, både 
i text och klassrum. Det sker genom skriftliga reflektioner över den egna 
praktiken vilka bearbetas i grupper och slutligen publiceras (Wood & Lie-
berman, 2010). Utbildnings påverkan på skrivpraktiker aktualiseras särskilt 
i samband med digitaliseringen och dess nya möjligheter (och hinder) för 
lärares skrivande.  
 

2.3 Digitalisering av lärares skrivande 
Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt har starkt begränsats 
till att beskriva digitaliseringen som en kontext för lärares skrivpraktiker. I 
första hand berör den presenterade forskningen lärares digitala kompetens 
och de faktorer som är avgörande för om lärare använder ny teknik eller 
inte. Därefter presenteras lärares nya roll som designer av undervisning i ett 
avsnitt om lärare digitala skrivande där fenomenet återanvändning är 
centralt.  

2.3.1 Lärares digitala kompetens 
Implementeringen av digital teknik i svenska skolor förefaller ha varit 
ganska långsam sett till lärarnas digitala kompetens och förändringar av 
undervisningen, trots investeringar i projekt som DiS och ITiS på 80- och 
90-talet som innebar att lärare genom skattelättnader fick möjlighet att pri-
vat köpa datorer (Perselli, 2014; Tallvid, 2011). Under 2009 publicerade 
Skolverket en första rapport om ”IT-användning och IT-komptens” som 

                                                      
8 Översättningen av begreppen från Smart har tagits från Blåsjö, 2010. 
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gjorts på uppdrag av regeringen. Rapporten visar att två tredjedelar av gym-
nasielärarna uppfattar sig ha goda eller mycket goda kunskaper om it (Skol-
verket, 2009). Samtidigt efterfrågar lärarna bland annat kompetensutveckl-
ing inom digital hantering av bilder, ljud och rörliga bilder. Många lärare 
anser sig ha fått tillräcklig utbildning i ordbehandling och datateknik, men 
inte i källkritik. Vidare hänvisar rapporten till en studie där fyra av tio lärare 
anser att datorn hjälper dem att individualisera sin undervisning och att 
studenterna är mer motiverade vid arbete med dator. Rapporten redogör 
även för tekniska problem vid implementeringen. Rapporten har följts upp 
vart tredje år och behovet av kompetensutveckling är förhållandevis kon-
stant. Under såväl 2012 som 2015 bedömer fyra av fem lärare sin it-kom-
petens som bra eller mycket bra, medan en av tio lärare anger att deras it-
kompetens i hög utsträckning begränsar deras it-användande. (Skolverket, 
2016). Studien som genomfördes 2015 visar på följande behov av kompe-
tens inom it (andel lärare som upplever stort eller mycket stort behov): fö-
rebyggande av kränkningar (50 %), programmering/kodning (49 %), peda-
gogiska verktyg/hjälpmedel (49 %), skapa eller hantera bild, ljud och film 
(48 %), säker användning (48 %), lag och rätt på internet (41 %), verktyg 
för kalkyl (39 %), källkritik (36 %), verktyg för att skapa presentationer 
(35 %), administration (34 %), grundläggande datorkunskap (33 %), in-
formationssökning (32 %), verktyg för ordbehandling (31 %), verktyg för 
e-post (29 %). Mellan tre och sju procent uppger att de inte behöver någon 
kompetens inom dessa områden (programmering och kodning undantaget) 
(Skolverket, 2016, s. 69).  
 
Det har gjorts flera olika försök att beskriva vikten av att lärare har kun-
skaper om tekniska hjälpmedel för att kunna bedriva god undervisning. 
Mishra och Koehler (2006) vidareutvecklar Lee Schulmanns ämnesdidak-
tiska modell (Pedagogical Content Knowledge) för att teoretisera vikten av 
teknisk kompetens hos lärare. Technological Pedagogical Content Know-
ledge, TPCK, används för att visa hur lärare behöver kunskap om både tek-
nik, undervisningsämne och elevers lärande för att undervisa. Ett exempel 
bland många på forskning som beskriver hur lärare förändrar sitt arbete 
med ny teknik är en fallstudie av hur två lärare genomgår en utbildning för 
att bättre utnyttja digital teknik i undervisningen. Båda lärarna hoppas att 
möjligheten att ge liv åt innehållet ska skapa engagemang och förbättrade 
förutsättningar för eleverna att ta till sig information (Hagood m.fl., 2013, 
s. 215). Lärarna ändrar sin undervisning på grund av de pressas att höja 
skolresultaten och de lägger ner mycket tid på förberedelser (Powerpoint). 
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Den ena läraren säger sig ändra undervisningen för att bättre ta tillvara ele-
vernas erfarenheter från fritiden.  
 
Det finns både forskning som visar att lärare inte förändrar sin undervisning 
i samband med tillgång till ny teknik om de inte ser det som ett redskap som 
stämmer överens med den didaktiska övertygelse de redan har (Ertmer, 
2005; Cuban, 1986) och forskning som visar att lärare på längre sikt ändrar 
sin undervisning från att först göra samma sak som de gjorde innan fast 
överfört till den nya tekniken. Lärares pragmatiska inställning till ny teknik 
och deras orientering mot elevers lärande beskrivs av Cuban:  

... teachers will alter classroom behaviour selectively to the degree that cer-
tain technologies help them solve problems they define as important /.../ They 
will either resist or be indifferent to changes that they see as irrelevant to 
their practise, that increase their burdens without adding benefits to their 
students’ learning ... (Cuban, 1986, s. 70–71.) 

Implementering av ny teknik i skolan framstår samtidigt som mer komplex 
än att lärarna väljer eller avstår enbart efter sin didaktiska övertygelse.  
 
Nilsson (2007) menar att det sätt på vilket implementeringen av IKT i sko-
lan har genomförts så har krav på lärare som digitalt kompetenta blivit en 
självklarhet i talet om professionalisering av läraryrket. Att sådana krav 
växer fram genom politiska beslut och på externa aktörers villkor menar 
Nilsson är typiskt för New Public Management och handlar om byråkrati-
sering och standardisering av lärares arbete (Nilsson, 2007). I en politisk 
diskurs har lärare positionerats som en profession som saknar kunskap om 
redskap som är viktiga för deras professionella arbete. En sådan diskurs 
framhäver lärares inkompetens och rädsla. 

2.3.2 Lärares digitala skrivande 
Kombinationen av en pågående digitaliseringsprocess och ökade krav på 
dokumentation talar för att lärare förväntas skriva allt fler texter digitalt. 
De digitala förutsättningarna skapar dessutom en skriftpraktik med nya 
möjligheter att multimodalt designa texter. Multimodal design innebär an-
vändning av bild, ljud, och så vidare som en del av texten (Kress 2010). 
Även om alla texter alltid haft en dimension av materialitet, design, layout 
eller utformning, så har både medvetenheten och möjligheterna för skriben-
ter att själv elaborera med designen av den egna texten revolutionerats ge-
nom tillgången till digital teknologi. Digital teknologi har gjort det enklare 
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att använda bilder, och kanske framför allt, har det skapat helt nya möjlig-
heter för återanvändning av texter och bilder, både egna och andras (Selan-
der & Kress, 2010).  
 
Lärare som producerar undervisningsmaterial, och det gör lärare i allt större 
utsträckning, använder och återanvänder olika material – så som text, bild 
och film från en rad källor genom medier som internet och läroböcker – för 
att sammanställa och skapa sitt eget undervisningsmaterial (Kress & Selan-
der, 2012). Denna process beskrivs i termer av nya villkor och funktioner 
för skrivande i en omgivning som kännetecknas av ny teknik och att gränser 
mellan att konsumera och att producera text suddas ut genom omfattande 
återanvändning. Förutom utsuddade gränser mellan att konsumera och pro-
ducera suddas också gränser mellan tal och skrift text ut. Ong (1990, s. 
157) skriver att det talade ordet återigen har stärkts som informationsför-
medlare i förhållande till text genom tekniska landvinningar och detta in-
stämmer Melander och Josephson i (2003, s. 246). De framför statistiska 
uppgifter som visar att svenskar i genomsnitt tillbringade mer än halva ar-
betsdagen framför en skärm i slutet av förra seklet, och att det i detta sam-
manhang inte längre var relevant att tala om en skarp uppdelning mellan 
skrift och tal. Digitaliseringen har medfört att gränserna mellan talat och 
skrivet språk förändras genom att allt fler texter som kommuniceras munt-
ligt först är skrivna, som vid radio- och teveprogram, och allt fler texter som 
kommuniceras skriftligt representerar tal, som vid chatt och sms. ”[D]en 
allmänna bilden måste bli att allt fler dras in i en skriftspråksbaserad kul-
tur.” (Melander & Josephson, 2003, s. 248). Den ökade möjligheten att 
sprida texter genom ny teknik bidrar också till att allt fler texter möter krav 
på självständighet i relation till den lokala kontexten: texter förväntas i allt 
större utsträckning fungera i fler sammanhang än de de ursprungligen skap-
ats för (Geisler, 2001). 
 
Den skriftspråksbaserade kulturen i en digitaliserad skola kännetecknas av 
återanvändning, enligt forskning om elevers skrivande (Elmfeldt & Erixon, 
2007; Erstad, 2013) och av lärares design för lärande (Selander & Kress, 
2010). Flera forskningsstudier belyser aspekter av återanvändning, såsom 
rekontextualiseringar och remixer, vilket särskilt aktualiseras i delstudien 
om skapandet av undervisningsmaterial (kapitel 7). Återanvändning kan 
förstås och förklaras som rekontextualsieringar som i Karlssons (2010) stu-
die om projektplaner där text följs av handling som följs av ny text som 
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följs av ny handling och så vidare. Texter kan dessutom vandra mellan prak-
tiker och vara i varierande grad centrala eller perifera inom de olika prakti-
kerna (Karlsson, 2010). Återanvändning kan också förstås som att texter 
från andra sammanhang återanvänds (klipps in) i den text som produceras, 
som i en studie av skrivandet inom banker där interdiskursivitet och inter-
textualitet har stor påverkan på texters utformning (Smart 2006). Att den 
nya tekniken inte bara påverkar möjligheterna att återanvända text utan 
även användningen av mallar och annan överföring av information, fram-
går av studier om skrivande på banker där ny teknik framstår som särskilt 
avgörande för skrivandet. Ekonomernas kunskaper närmast sammansmäl-
ter med it-verktygens och skriftens så att dessa tre delar tillsammans skapar 
texten (Smart, 2006).  
 

2.4 Lärares professionella handlande 
Avhandlingens empiriska ingång gör att många olika aspekter av den om-
fattande forskningen om lärarprofession aktualiseras. Mest relevant för stu-
dien är forskning som rör det förändringstryck lärarprofessionen utsatts för 
genom mål- och resultatstyrningen av skolan och den komplexitet som kän-
netecknar lärares arbete. Ett särskilt intresse riktas mot tidigare forskning 
som rör lärares professionella handlingsutrymme. I samband med skrivande 
är mottagaren central och i linje med frågeställningarna aktualiseras ett in-
tresse för lärares relationer till andra aktörer, det vill säga aktörer de för-
håller sig till i samband med skrivandet. Den tidigare forskningen inom 
dessa områden fungerar, precis som forskningen om digitaliseringens påver-
kan på lärares skrivande, som en kontextualisering för denna studie om lä-
rares skrivpraktiker.  

2.4.1 Förändringstryck och komplexitet i läraryrket 
Lärare har de senaste årtiondena utsatts för hårt förändringstryck. Detta är 
etablerat i forskningen genom ett flertal avhandlingar som berör lärarpro-
fession och lärares arbete (se t.ex. Börjesson, 2016; Lundström, 2009; Par-
ding, 2007). En av de förändringar av skolan som framträder som ett pro-
blem i flera lärarprofessionssammanhang, och som har relevans för lärares 
professionella skrivande, är införandet av mål- och resultatstyrning av sko-
lan, vilket både diskuteras i form av New Public Management (t.ex. Aili 
m.fl., 2007; Evetts, 2009) och i form av ökad performativitet (t.ex. Ball, 
2003; Sachs, 2016). I flera studier varnas för den påverkan granskningsut-
satthet och resultatstyrning har på lärares arbete. Granskningsutsattheten 



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

47 
  

kommer från nya sätt att mäta kvalitet i skolan (Bergh, 2010; Sachs, 2016) 
vilket delvis har samband med att ny teknologi ger löfte om perfekt inform-
ation att använda som indikatorer på kvalitet (Elliott, 2001, s. 201). De 
senaste åren har bland annat den så kallade performativitets-forskningen 
granskat följderna av att driva utbildning hårt efter mätbara resultat. En 
central artikel för denna forskning, med talande titel, är Balls ”The teacher’s 
soul and the terrors of performativity” (Ball, 2003). Ball beskriver hur krav 
på performativitet och att ständigt utsättas för granskning skapar instabili-
tet och osäkerhet hos lärare. Risken är stor att en sådan osäkerhet riktas 
inåt mot den enskilda läraren i form av självtvivel. Speciellt gäller det ef-
tersom ett ständigt flöde av nya krav, med nya indikatorer för mätning, 
ständigt nya agendor och ständig granskning passerar, utan att det är tydligt 
vad som förväntas:  

Are we doing this because it is important, because we believe in it, because it 
is worthwhile? Or is it being done ultimately because it will be measured or 
compared? It will make us look good! Do we know we are good at what we 
do, even if performance indicators tell a different story /…/ Again, much of 
this reflexivity is internalized. These things become matters of self-doubt and 
personal anxiety rather than public debate. (Ball, 2003, s. 220) 

Ball refererar till resultat från forskning och hävdar att multipla (motstri-
diga) krav förutsätter att lärare har gott professionellt självförtroende och 
inte börjar göra det som känns enklast för att slippa dåliga granskningsre-
sultat i stället för det som stämmer med deras professionella övertygelse.  
 
En annan aspekt av kontroll och granskning i en värld av mätbarhet är att 
det som mäts och kvalitetssäkras på flera sätt förutsätter att det som doku-
menteras är en objektiv representation av verkligheten. Är det ens möjligt 
att tala om professionell objektivitet? Flera forskare menar att den uppfatt-
ning om professionell objektivitet som framstår i tal om standardisering av 
lärares arbete är en illusion och att detta måste uppmärksammas (Sachs, 
2016). Lärare har enbart tillgång till sina subjektiva uppfattningar, och 
ibland är det till och med problematiskt att få tillräcklig information för att 
bilda sig sådana: även på andra sätt kan det för lärare vara problematiskt 
att erövra den kunskap de behöver för att kunna dokumentera den. Lärare 
uttrycker i tidigare forskning om uppdraget som mentor frustration över att 
de inte har tillräcklig kännedom om varje enskild elevs förutsättningar för 
lärande (Nordevall, 2011, s. 190). En reservation mot förmenad objektivitet 
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kan spåras i forskning om utvecklingssamtal där lärarna använder formu-
leringar som ”jag upplever”, ”jag känner” eller ”jag har märkt” i stället för 
”jag vet” eller ”det är” i sammanhang som behandlar problem (Hofven-
dahl, 2006, s. 163). Jag ser dessa exempel som uttryck för att vad lärare 
uppfattar sig veta om elever inte alltid står i proportion till de objektiva 
uttalanden och det handlande lärare avkrävs.  
 
Komplexiteten i lärares arbete tar sig många olika uttryck och beskrivs på 
olika sätt. Fritzéns (1998) analyser av grundskollärares och elevers tal om 
sin praktik, som beskrivningar över vad som händer med diskursiva villkor 
när de manifesteras i didaktiska kontexter, resulterar i beskrivningen av ett 
spänningsfält som beskrivs av motsatsparen: passivt–aktivt, subjektivitet–
intersubjektivitet, givet–skapat, separation–integration, asymmetri–symme-
tri och kontroll–öppenhet. Andra sätt att undersöka komplexitet i lärares 
arbete är fråga på vilket sätt lärares arbete är komplext. Frelin (2013) finner 
att några viktiga aspekter kring vilket lärares arbete är komplext är: mening, 
innehåll, medel och syfte. Komplexitet kommer av att det i en undervis-
ningssituation på samma gång är både är möjligt och omöjligt att förutsäga 
vilket lärande som ska äga rum:  

Att erkänna att en undervisningssituation faktiskt är omöjlig att helt förut-
säga, samtidigt som stora delar ändå går att förutsäga med en hel del säkerhet 
/…/ är att omfatta lärarprofessionens möjligheter och svårigheter på en och 
samma gång. (Frelin, 2013, s. 9–10) 

Att lärares i sitt arbete återkommande ställs inför situationer där flera och 
ibland motstridiga intressen ska tas till vara behandlas i flera avhandlingar 
(Frelin, 2010; Fritzén, 1998; Hofvendahl, 2006; Högberg, 2015; Landahl, 
2006).  
 
Ytterligare exempel utgörs av forskning som behandlar de problem som 
uppstår när lärare pressas att leva upp till motsägelsefulla krav. Ett sätt att 
hantera motsägelsefulla krav är ”isärkoppling” (Mickwitz, 2015). I Mick-
witz undersökning av hur lärare hanterar dilemman som uppstår i samband 
med betygssättning med krav uppifrån som inte överensstämmer med lärar-
nas förståelse om professionellt handlande blir isärkoppling en överlevnads-
strategi. Slutsatser från en studie av Gustafsson (2010) visar att lärarnas 
identitetsförhandling är omväxlande, i rörelse, och att bilden av lärariden-
titeter är oklar: det finns inga fasta läraridentiteter att tala om i en tid då 
helhetsbilden av arbetet förändras. En annan slutsats är att det är viktigt att 
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lyfta fram komplexiteten i läraryrket så att lärares medvetenhet kring detta 
utvecklas:  

Reformer tycks således vara ute efter att göra lärares identiteter lika. Skolans 
vardag och behoven i arbetet i skolan kräver, enligt den här studien, att lärare 
utvecklar flerdimensionella och överlappande identiteter.” (Gustafson, 2010, 
s. 277). 

Gustafson drar utifrån studien slutsatsen att medvetenheten om komplexi-
teten i arbetet, och behovet av flerdimensionella identiteter, är viktiga fak-
torer för lärares professionella utveckling.  
 
Utifrån dessa studier menar jag att lärares arbete bygger på stort individuellt 
ansvarstagande, speciellt i relation till eleverna, och att de motstridiga kra-
ven och snabba förändringarna gör att lärare har behov av något att hålla 
fast vid, som en kompass (se Högberg, 2015). Kommunikation om kom-
plexa företeelser i lärares arbete framhålls som centralt för lärares utveckl-
ing och det framstår också som att det finns ett behov av att förankra sitt 
handlade i övertygelser som delas med flera andra. Gustafsons resultat om 
frånvaron av fasta läraridentiteter är intressant i relation till denna avhand-
ling om lärares skrivpraktiker som uttryck för lärarprofession i en skola 
med ökade dokumentationskrav. Är ett ökat skrivande – skrivande som till 
sin karaktär är bevarande – förenligt med en alltmer rörlig läraridentitet och 
en lärarroll som möter komplexa och ibland motsägelsefulla krav?  

2.4.2 Lärares relation till andra 
I det föregående avsnittet har det framgått att lärares arbete genomgår och 
har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. I den här studien 
ses skrivande som en social praktik där skrivandet sker i relation till andra. 
Därmed finns ett intresse för tidigare forskning som hanterar lärares relat-
ion till andra i den förändrade skolan. Genom skrivandet förhåller sig lärare 
direkt till andra när de skriver till dem och om dem. Indirekt förekommer 
påverkan på många plan i den sociala praktiken. Eftersom forskning om 
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skolans styrning redan presenterats i tidigare avsnitt presteras här främst 
forskning som rör lärares relationer till elever och kollegor.9 
 
Det finns samband mellan lärares uppfattning om styrningen av skolan, vil-
ket överordnat ideal som styr lärares handlande och hur lärare ser på eleven 
(Fredriksson, 2010). Fredriksson menar att ett byråkratiskt förhållningssätt 
till tjänstemannarollen bygger på att regelverk följs och att eleven i första 
hand betraktas som medborgare. Ett marknadsorienterat förhållningssätt 
bygger på lojalitet mot organisationen och behandlar eleven som kund. I ett 
brukarorienterat förhållningssätt sätts hänsyn till brukaren (eleven) i första 
rummet och ett professionellt förhållningssätt utgår från beaktande av pro-
fessionella kunskap och yrkesetik medan eleven ses om en klient (Fredriks-
son, 2010, s. 48). Att dessa förhållningssätt förekommer parallellt skapar 
komplexitet i lärares arbete. På motsvarande sätt finns det parallellt före-
kommande uppfattningar om vad det innebär att vara en god, professionell, 
lärare både i den allmänna debatten (Englund (red.), 2012) som inom forsk-
ningen (se Englund & Solbrekke, 2015 för översikt). Forskning om lärar-
professionalism fokuserar många gånger på relationen lärare–elev, speciellt 
i den forskning som anknyter till en moralisk tradition (se Aspelin, 2005, 
2010; Englund, 2004; Frelin, 2010; Högberg, 2015, Irisdotter, 2006: 
Wright, 2000 för exempel). När forskningen behandlar relationen lärare–
elev, det vill säga mellanmänskliga relationer, betonas ofta det unika i varje 
enskilt möte: det situationella. Läraren behöver på olika sätt ge av sig själv 
(sitt professionella jag) i mötet med eleven för att skapa goda förutsätt-
ningar för elevens (och lärarens eget) lärande. Samtidigt betonas lärarens 
professionalism och förmåga att ha distans och översikt. Även i en review-
studie från Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2008) om vilka 
dimensioner av lärares kompetens som ger goda resultat för elevernas lä-
rande i empiriska studier framhålls vikten av lärares förmåga att skapa goda 
relationer både till de enskilda eleverna och till elevgruppen:  

(1) Læreren skal i relation til den enkelte elev besidde kompetencen, at indgå 
i en social relation. (2) Læreren skal i relation til hele klassen (alle elever) 

                                                      
9 Det kan nämnas att lärare även förhåller sig till det omgivande närsamhället och 
föräldrar. Relationen mellan skola och föräldrar studeras av Erikson (2004) som 
menar att relationen skola–föräldrar har blivit mer komplex genom marknadsstyr-
ningen av skolan. Den allmänna uppfattningen är att ett nära samarbete mellan 
skola och föräldrar gynnar elevers lärande samtidigt som lärare hålls redovisnings-
skyldiga gentemot föräldrar i en annan utsträckning än tidigare. 
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besidde kompetencen, at lede klassens undervisningsarbejde, idet læreren 
som synlig leder gennem undervisningsforløbet gradvist overdrager til elever 
og klassen at udvikle regler og fremmer, at eleverne selv opstiller og 
opretholder reglerne … (Nordenbo m.fl., 2008, s. 7.) 

Forskningen visar på vikten av att lärare tar sitt professionella ansvar i re-
lationen till eleverna. Däremot nyanseras bilden av relationen mellan lärare 
och elev som ett ständigt maktövertag för läraren något i Gustafsons (2010) 
avhandlingsstudie där lärare är medforskare. Lärarna beskriver sig nämli-
gen som omväxlande i överläge, jämviktsläge och underläge. 
 
Genom skrivandet förhåller sig lärarna även till kollegiet. Det aktualiseras 
särskilt i samband med delstudien om det kollegiala arbetet med att ta fram 
en gemensam mall för omdömesskrivande (kapitel 9). Tidigare forskning 
visar på det paradoxala i att lärare inte känner sig hindrade av sina kollegor 
– de har stor handlingsfrihet i förhållande till dessa och handlar på olika 
sätt – samtidigt som de söker legitimitet för sitt handlande som profession-
ellt kollektiv:  

Den professionella legitimiteten bygger emellertid på att lärare delar en ge-
mensam kunskap och etik som utvecklas i dialog inom yrkeskåren. Utifrån 
intervjuerna finns det mycket som tyder på att lärare står isolerade ifrån 
varandra i detta avseende. (Fredriksson, 2010, s. 129). 

Även andra studier visar på bristande samarbete lärare emellan. Lortie me-
nar i en numera klassisk studie om lärare och deras arbete att de i stor ut-
sträckning arbetar självständigt från andra lärare. De är i stället orienterade 
mot eleverna (Lortie, 1975). Hargreaves (2010) menar att Lortie redan 
1975 förutsåg faran med en accountability-kultur och att motvikt skapas 
genom att lärarna bygger en starkare kollektiv gemenskap som vilar på an-
svarstagande och förtroende (responsibility and trust).  
 
Enligt Lundström (2009) hindrar bristen på samarbete utvecklingen av lä-
rares arbete. Som orsaker till det bristande samarbetet anger lärarna brist 
på tid och brist på stöd från skolledningen vad gäller organisationen av 
samarbete. Lundströms resultat pekar på att lärarnas formella handlingsfri-
het är stor, men att den begränsas av ramfaktorer knutna till organisations-
strukturen. Den frihet som ändå finns utnyttjas inte av lärarna. I lärarnas 
tal om sitt arbete är det deras höga arbetsmoral och omfattande erfarenheter 
som gör att de klarar av att utföra sitt arbete trots att ramfaktorernas infra-
struktur är svag och ibland motsägelsefull (Lundström, 2009).  



52 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

2.4.3 Lärares professionella handlingsutrymme 
Eftersom tidigare forskning visat på komplexiteten i lärares arbete och att 
mål- och resultatstyrningen skapat en situation där lärare både förväntas 
svara mot granskningskrav och samtidigt ha relationen till eleven i centrum, 
aktualiseras frågan om vilket handlingsutrymme lärare har att hantera kom-
plexiteten i sitt yrke. Lärarnas utrymme att handla på egen hand och deras 
sätt att förhålla sig till kollektivt handlande, som exempelvis genom mallar 
för skrivande, är därför centralt för min undersökning.  
 
Lärares handlingsutrymme kan begränsas av karaktären på interaktionen 
med kollegor. Konsekvenserna av oklarheter i samband med den mål- och 
resultatstyrda utbildningens krav på performativitet, och de motstridigheter 
som följer med detta, riskerar att leda till att lärare inte bara övervakar sig 
själva utan också sina kollegor:  

At its worst, (contractual) accountability threatens to punish educators 
through a sophisticated network of surveillance /…/ a formal form of self-
surveillance by teachers and their peers. In other words, teachers are watch-
ing each other as well as watching themselves. As a consequence, this behav-
iour erodes trust and develops risk-adverse disposition against practice. 
(Sachs, 2016, s. 416.) 

Risken med att lärarna granskar varandra är att ingen längre vågar handla 
på nya sätt. Sachs (2016) bygger sina påståenden på forskningsöversikter 
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gällande accountability-forskning.10 Lärares självständighet hotas av omfat-
tande granskning både från Skolinspektionen och från elevers utvärderingar 
(Frostenson, 2012). Mer omfattande granskning leder till att lärarna ut-
vecklar en egen autonomi som inte alltid är förenlig med den traditionellt 
professionella. Om det däremot uppstår en kollegial autonomi förekommer 
inte risk för samma konflikt. Fredriksson menar däremot i sin avhandling 
att lärarna inte har förtroende för kollegornas förmåga att hantera det 
handlingsutrymme som uppstår vid otydlig styrning, trots att de litar på sin 
egen (Fredriksson, 2010, s. 122 ff.). 

 
Ett centralt verk om gymnasielärares handlingsutrymme är Pardings av-
handling Upper secondary teachers' creation of discretionary power: the 
tension between profession and organisation (2007). Parding utgår från det 
förändringstryck lärare utsätts för genom politisk styrning och kontroll och 
de villkor detta skapar i kombination med uppfattningar (och utveckling) 
av lärarprofessionen. Hon analyserar lärares tal och jämför två olika sätt 
att orientera läraridentiteten mot antingen organisationen eller profess-
ionen. Pardings avhandling är central på så sätt att den delar denna under-
söknings intresse för att undersöka villkor för att gymnasielärares arbete 
och att tala om det som handlingsutrymme. Hon genomför inledningsvis en 
omfattande beskrivning av den forskning som hanterat hur social interakt-
ion utvecklas mellan professionella inom en organisationskontext och hur 
professionella slits mellan organisation och profession. Hon undersöker lä-

                                                      
10 Sachs skiljer på contractual och responsive accountability (med referens till 
Halstead) där det förstnämnda handlar om i vilken mån lärare lever upp till förvänt-
ningar som uttrycks i form av ”standards, outcomes and results” som kan mätas 
(Sachs, 2016, s. 416) och där responsive accountability handlar om att se till lärares 
beslutsfattande och processer, i syfte att möta diversifierade behov, före mätbara 
resultat och standards. Att ökad kontroll (granskning) hotar lärares professionella 
handlingsutrymme framförs även av forskare som väljer att tala om professional 
responsibility i stället för responsive accountability (Sugrue & Solbrekke, 2011). I 
Sugrue och Solbrekkes antologi dras paralleller mellan utvecklingen av yrken inom 
vård och skola. Englund och Solbrekke bidrar i antologin med en beskrivning av 
lärarprofessionalism som professionellt ansvar respektive redovisningsskyldighet. 
(Se även Englund & Solbrekke, 2015). I avhandlingen används deras beskrivning av 
hur dessa två professionalismbegrepp representerar två parallellt förekommande och 
konkurrerande logiker för vad som kännetecknar det goda professionella handlan-
det som tolkning av den föreliggande avhandlingens resultat. (Se vidare teoriavsnitt 
3.2.2 Professionellt handlingsutrymme.) 
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rares handlingsutrymme inom fyra för lärarna viktiga relationer: styrdoku-
ment (policies), skolledning, kollegor och elever. Sex analyskoncept an-
vänds för att undersöka handlingsutrymmet: power, control, governance, 
demand, support och trust. Hon finner att lärarnas professionella identitets-
orientering är avgörande och delar in lärarna i den kvalitativa studien i två 
kategorier: professionsorienterad identitet och organisationsorienterad 
identitet. Resultatet är att lärarna med professionsorienterad identitet är 
mer missnöjda och känner att deras behov av kontakt med andra lärare i 
samma ämne inte tillgodoses i skolan, vilken är organiserad utifrån elev-
grupper och således samlar lärare som undervisar i olika ämnen i samma 
arbetslag. Liksom i Lorties studie känner lärarna störst förtroende och stöd 
från eleverna och i arbetet med dessa talar lärarna också om det största 
handlingsutrymmet. Parding visar, liksom Mickwitz (2015) och Englund 
och Solbrekke (2015) att lärares handlingsutrymme har samband med för-
ståelsen av vad som uppfattas som professionellt, och att det parallellt före-
kommer en orientering mot styrningen ovanifrån och en orientering mot 
lärares elevnära uppdrag i den vardagliga verksamheten. Detta tar sig bland 
annat uttryck genom skillnader i det policytexter säger att lärare gör och 
det de faktiskt gör (Mickwitz, 2015). I relation till Pardings studie har den 
föreliggande avhandlingen större fokus på empiriska uttryck för villkor för 
lärares handlande, medan Parding gör en teoretisk upparbetning om för-
ändringar i lärares arbete, lärarprofession och lärares villkor med fokus på 
handlingsutrymme. Genom denna upparbetning etablerar hon ett behov av 
ytterligare forskning om lärares handlingsutrymme. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här avhandlingsprojektet undersöker jag gymnasielärares skriv-
pratiker. Bakgrunden är det förändringstryck skolan utsatts för genom 
framför allt digitalisering och förändrad styrning. De övergripande fråge-
ställningarna riktar sitt fokus mot att identifiera diskursiva villkor för skri-
vande i en skola där materiella villkor förändras samt mot hur skilda upp-
fattningar om lärarprofessionalism (som professionellt ansvar och som re-
dovisningsskyldighet) tar sig uttryck i gymnasielärares skrivpraktiker. Skri-
vande och professionellt handlande kan förstås på många olika sätt, och i 
detta kapitel vill jag tydliggöra vilka ställningstaganden kring skrivande och 
profession som sociala praktiker som fungerar som utgångspunkt för av-
handlingen. 
 
Ett användbart teoretiskt ramverk presenteras av Clark och Ivanič, i The 
Politics of Writing (1997). Deras syntes av kritisk diskursanalys och New 
Literacy fyller här funktionen som sammanhållande teoretiskt ramverk för 
avhandlingen som helhet. I de enskilda delstudierna används även – baserat 
på lärarnas tal om sitt skrivande – analyskoncept från underteorier för olika 
aspekter av text och skrivande till analys av insamlad data. I detta kapitel 
redovisas förutom det övergripande teoretiska ramverket även de teoretiska 
sambanden med och mellan dessa underställda teorier. Definitioner av spe-
cifika analysbegrepp redovisas däremot mer specifikt i respektive resultat-
kapitel i samband med att analysen presenteras.  
 
Teorikapitlet är strukturerat utifrån avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar. Det innebär att det övergripande begreppet skrivpraktik presenteras 
först. Därefter följer ett avsnitt som behandlar diskursiva villkor för skri-
vande i en digitaliserad skola (frågeställning A) och professionellt hand-
lingsutrymme (frågeställning B). Under dessa två huvudrubriker presenteras 
för det första teorier kring skrivande, texter och profession som utgör av-
handlingens övergripande teoretiska utgångspunkter vilka motiverar studi-
ens utformning. För det andra presenteras underteorier som motiverar valet 
av analyskoncept i de enskilda delstudierna och för det tredje teorier som 
används för tolkning av resultaten.  
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3.1 Skrivpraktik 
Skrivpraktik är ett begrepp med ursprung i forskningsfältet literacy. Lite-
racy är i sin tur ett begrepp som omfattar bruket av skrift i sociala praktiker. 
Street definierar literacy som “a shorthand for the social practices and con-
ceptions of reading and writing” (Street, 1984). I avhandlingen definieras 
språk som det vi förstår världen genom och att skriva som att handla i en 
social praktik11. Literacy är en aktivitet situerad i en social kontext som 
stödjer vissa symbolsystem och vissa sätt att representera världen både för 
oss själva och för andra. Det är en del av hur vi förhåller oss till omvärlden 
och en manifestation av de värderingar, idéer och attityder som styr våra 
handlingar (Barton, 2007, s. 34–35). I verksamheter möts flera (skrift)prak-
tiker. Begreppet praktik förstås i studien i linje med Karlssons (2007) defi-
nition:  

Praktiker ska förstås som de abstrakta mönster av rutiner, värderingar, atti-
tyder och rollkonfigurationer som kommer till uttryck i de konkreta och si-
tuationsbundna verksamheterna. Praktiker binder samman verksamheter så 
att de uppfattas som meningsfulla delar av något större. (Karlsson, 2007, s. 
36.) 

Literacy är som handling kategoriserad i skriftpraktik (literacy practice) och 
skrifthändelse (literacy event). En skrifthändelse är en specifik skrifthän-
delse (som att läsa tidningen eller skriva en inköpslista …) knuten till en 
specifik tid och plats, och har nära samband med det sociolingvistiska be-
greppet talhandling. Skrifthändelser är med Bartons vokabulär “all sorts of 
occasions in everyday life where the written word has a role” (Barton, 2007, 
s. 35), med andra ord samtliga händelser som har samband med skrivet 
språk. Om händelsen upprepas talar Barton om regular repeated literacy 
events, här översatt med återkommande skrifthändelser. 

Literacy events are the particular activities where literacy has a role; they may 
be regular repeated activities. Literacy practices are the general cultural ways 
of utilizing literacy which people draw upon in a literacy event. (Barton, 
2007, s. 37.)  

 

                                                      
11 I grunden ligger en förståelse av språk, teoretiskt representerad av Foucault, 
Bakhtin, Fairclough och i viss mån Halliday, tillsammans med en förståelse av lite-
racy som hämtas från forskningen inom New Literacy med tongivande forskning av 
Street och Barton. 
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Tillsammans bildar dessa skrifthändelser ett mönster som starkt influerats 
av människors kulturella kunskaper och sociala relationer: en skriftpraktik. 
Begreppet skriftpraktik binder samman olika skrifthändelser med fokus på 
hur kulturella och sociala praktiker, såsom maktrelationer och institution-
ella kulturer, har inflytande på både strukturen och användningen av det 
skrivna språket.12 Bartons definition av skriftpraktik är vid och innebär att 
det mesta vi gör är en skrifthändelse eftersom stora delar av vårt liv har 
samband med det skrivna ordet. I den här avhandlingen begränsas dock 
omfattningen av skrifthändelser, som i Bartons definition omfattar såväl 
läsning och skrivande, eftersom avhandlingen enbart omfattar skrivande. 
För att markera denna begränsning i omfattning har skriftpraktik och skrift-
händelse ersatts av skrivpraktik och skrivhändelse. I avhandlingen använder 
jag begreppet skrivhändelse för en enskild och unik skrivhändelse medan 
återkommande skrivhändelser används för att beskriva när skrivhändelser 
med liknande förutsättningar återkommer regelbundet. I det första resultat-
kapitlet redogörs för vilka återkommande skrivhändelser de studerade lä-
rarna deltar i och med vilken frekvens dessa är regelbundet återkommande 
del av lärares arbete. Så snart konventioner eller diskursordningar som skri-
benten (läraren) använder sig av i sitt skrivande aktualiseras används be-
greppet skrivpraktik då detta signalerar att skrivandet ska förstås som del 
av ett större mönster, manifesteringar av diskursiva, sociala och kulturella 
värden. För att undersöka dessa mönster, centrala i denna avhandling, ana-
lyseras enskilda såväl som återkommande skrivhändelser.13  
 

                                                      
12 Begreppet skriftpraktik (literacy practice) och skrifthändelse (literacy event) har 
utvecklats under åren och det har skett en förskjutning av begreppen när det gäller 
gränsen mellan händelser och praktik. Sammanfattningsvis kan sägas att Bartons 
(och Hamiltons) definitioner, som presenterats ovan nu är dominerande enligt Street 
(m.fl.) (2011). Street (m.fl.) tillägger att det empiriskt och metodologiskt ändå är 
problematiskt att karaktärisera när forskaren övergår från att observera en skrift-
händelse till att uppfatta eller konceptualisera en skriftpraktik.  
13 Det förekommer alltid flera konkurrerande diskurser och flera skilda praktiker 
samtidigt och det är viktigt att betona att även om det i avhandlingen talas om lära-
res skrivpraktik som singular, så är begreppet i sig självt pluralistiskt. Det är plural-
istiskt i betydelsen att det både rör sig om övergripande mönster av lärares skriv-
praktiker, mer generella prototyper för lärares professionella skrivande, samtidigt 
som det omfattar varierande enskilda praktiker för de individuella lärarna vars yr-
kesskrivande studeras. Praktiken varierar både mellan lärare och mellan samma lä-
rare i olika situationer. 
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Begreppet kontext används på två olika sätt i avhandlingen. Dels används 
det som ett mer allmänt begrepp med innebörden sammanhang. (Se Clark 
& Ivanič, 1997, s. 58 ff.) Dels används det som ett analytiskt begrepp där 
skillnaden mellan situationell och kulturell kontext är avgörande för studi-
ens konstruktion: analyser av situationella (observerbara) kontexter utgör 
underlag för de enskilda delstudierna medan sammanställningen av diskur-
siva villkor i det avslutande resultatkapitlet hör samman med en vidare, kul-
turell kontext (Halliday, 2014). Om inget annat anges används kontext med 
allmän betydelse.  
 
Inom forskningsfältet New Literacy samlas forskning om skrivande som 
social praktik. Flera olika teorier används för att beskriva förhållandet mel-
lan det skrivna ordet och det omgivande samhället14. Gemensamt är att den 
sociala praktiken är det centrala. Det sociala perspektivet innebär intresse 
för vilken roll skrivandet har i den sociala praktiken, vem som deltar, i vilket 
sammanhang skrivande förekommer och vad skrivandet ger uttryck för15. 
De situationer som omgärdar skrivandet studeras inom New Literacy med 
hjälp av etnografiska metoder. Texter studeras sällan, eller eventuellt som 
komplement.16 Den kritik som riktats mot New Literacy är att texterna som 
produceras glöms bort när det sociala perspektivet fokuseras. Risken med 
att texterna glöms bort är att individer får alltför stort utrymme och att 
makt framställs som statiskt.  
 

                                                      
14 New Literacy är ett stort forskningsfält som samlar studier om skriftpraktiker med 
olika teoretiska utgångspunkter. Från att i början ha varit ett forskningsfält där in-
dividen stod mer i fokus har New Literacy genomgått en förändring av intressefokus 
från individen till kulturen som omger individen. Några av de tidigaste arbetena, 
som klassiska Ways with Words av Heath (1983), var därför mer psykologiskt ori-
enterade än senare arbeten. Från New literacy finns nu kopplingar till de flesta andra 
olika teorier som tar utgångspunkt i socialisation. Det är därför viktigt att tydliggöra 
vilken förståelse av literacy och centrala literacybegrepp som används i avhand-
lingen.  
15 New Literacy är delvis skilt från den literacyforskning som handlar om elevers läs- 
och skrivinlärning. I stället för att ha så kallad ability-inriktning (Ivanič, 1998) fo-
kuseras inom New Literacy på sociala aktiviteter som har samband med skriven text 
och deltagarna i praktiken som studeras kan tillhöra kommunikationsgemenskaper 
som baseras på en rad sociala eller geografiska faktorer inklusive ålder, kön, bo-
stadsområde och yrke. 
16 Detta kan jämföras med socialsemiotik eller sociolingvistik där texten många 
gånger står i centrum för intresset och kontexten används för att förklara texten.  
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I Faircloughs representation av text, kontext och interaktion inom kritisk 
diskursanalys betonas texten och relationen till läsaren starkare än inom 
New Literacy. Fairclough talar om sociala villkor, vilket i avhandlingen in-
nebär ett mer allmänt villkor för skrivande som förutom sociala, kulturella, 
politiska och andra diskursiva villkor även omfattar mer materiella villkor 
som teknisk utrustning och fysisk miljö (även om dessa sistnämnda villkor 
mer utgör förutsättningar än studieobjekt). I jämförelse med Fairclough 
(och även med Clark och Ivanič, 1997) har läsning, och därmed även läsa-
ren, uteslutits i min representation av skrivpraktik, på grund av studiens 
avgränsning. Däremot innebär det varken att läsningen eller läsaren betrak-
tas som oviktiga i den praktik som studeras. Jag menar att skrivpraktiker 
består av flera lager vilka samspelar med varandra och som enbart teoretiskt 
(analytiskt) kan åtskiljas. Centralt för begreppet skrivpraktik är mönster av 
relationer och värderingar som tar sig uttryck i handling, det vill säga skri-
vande. I avhandlingen används både texter och lärares tal om sitt skrivande 
för att undersöka dessa mönster. Avhandlingens frågeställningar undersö-
ker vad lärare skriver och hur de talar om sitt skrivande, vad som talas om 
som problematiskt och komplext samt vilka villkor för skrivande – och i 
förlängningen lärares professionella handlande – som aktualiseras i sam-
band med digitaliseringen av lärares yrkesskrivande och genom styrningen 
av skolan.  
 
Barton betonar särskilt literacys ekologiska natur: literacy både påverkas av 
omgivningen och påverkar samma omgivning (Barton, 2007 s. 28). Han 
beskriver literacy som ett komplext system bestående av många element som 
influerar varandra genom en ständigt upprepad interaktion. Genom denna 
process uppstår nya mönster som både är beroende av, men samtidigt skilda 
från, de grundläggande element som ingår i processen (Barton, 2007, s. 31). 
Detta sätt att förstå förhållandet mellan text och samhälle används i av-
handlingen. En viktig del av innebörden av literacy är att varje skrifthän-
delse är lokalt situerad genom människor som handlar utifrån det de vid 
just denna händelse avgör är det mest lämpliga sätt att handla för att uppnå 
sina mål. Det är interaktionen mellan individers handlingar – i detta fall 
lärarnas skrivande – och deras omgivning som är utgångspunkt för literacy-
studier av ekologisk karaktär, så som det introduceras av Barton (2007) och 
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så som det appliceras i denna avhandling.17 Det innebär ett intresse både för 
hur människor anpassar sig till miljöer och hur de både påverkar och på-
verkas av dessa, samt hur den dynamiska interaktionen mellan dessa pro-
cesser går till (Barton 2007, s. 49). En sådan syn på literacy innebär vidare 
att enskilda fall är av stort intresse, även om det ibland innebär att resulta-
ten inte är representativa för större grupper. 

 
Skrivande har olika aspekter och kan undersökas och analyseras ur flera av 
dem: de sociala kontexter skrivandet är del av; skrivandets praktiker och 
processer; skrivandets syfte; förhållandet mellan skribent och läsare; 
aspekter av skribentens identitet; för att nämna några (Clark & Ivanič, 
1997). I avhandlingen aktualiseras alla dessa aspekter. Det som är tänkt att 
hålla samman ett så brett grepp om lärares skrivpraktik är det särskilda 
intresset för diskursiva villkor för skrivande.  

3.1.1 Diskursiva villkor 
I avhandlingen används begreppet diskursiva villkor för att beskriva vad 
som kännetecknar lärares skrivande i en digitaliserad skola. Här vill jag reda 
ut vad detta begrepp innebär genom att beskriva den förståelse av diskurs 
respektive villkor jag utgår från. 
 
I avhandlingen används Foucaults (och Faircloughs) idéer om dominerande 
diskurser och hur vi genom att använda språket är medskapare och upp-
rätthållare av maktförhållanden. Diskurs är i avhandlingen sätt att tala om 
och förstå världen, vilket bygger på en samling idéer om och intressen för 
hur världen framställs och förstås. Det förutsätter att andra sätt att tala om 
och förstå världen har uteslutits (Englund & Svensson, 2003, s. 73). Dis-
kurser är föränderliga, liksom språket, och det kan finnas flera olika dis-
kurser som verkar samtidigt. Diskurs, ett visst sätt att använda språket, 
skapas av övergripande sociala strukturer på flera olika nivåer: till exempel 
på samhällelig och på institutionell nivå. På samma gång medverkar diskur-
sen till att skapa de sociala strukturerna. (Jfr med resonemang om språk och 

                                                      
17 Bartons (2007) literacyinriktning som bygger på det skrivna språkets ekologi har 
stort inflytande över avhandlingens användning av literacy, men hans intresse för 
psykologi ersätts här med den ovan presenterade synen på språk som det vi uppfattar 
världen genom. Några psykologiskt inriktade ansatser förekommer inte, utan av-
handlingens fokus förläggs enbart till lärarnas handlingar. Inga slutsatser dras om 
lärares tankar. 
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text som både förutsättning och följd av vår uppfattning av världen.) För-
hållandet mellan diskurs och social praktik är således dialektiskt (Englund 
& Svensson, 2003, s. 77). Diskurser står i dialektiskt samspel med skriv-
praktiken och påbjuder villkor för skrivandet. Den enskilda individen ingår 
i flera sammanhang samtidigt, alla med potentiellt olika villkor. När det 
gäller lärare och deras yrkespraktik är det rimligt att anta att institutionen, 
arbetsplatsen skolan, rymmer inneboende diskursiva villkor, liksom att lä-
rarprofessionen också rymmer diskursiva villkor för hur lärare kan och bör 
handla. Dessa villkor är inte alltid lika eller ens förenliga.  
 
Fairclough beskriver förväntningar om att en viss text ska skrivas på ett 
visst sätt i ett visst sammanhang som manifestationer eller uttryck för dis-
kursordningar. Clark och Ivanič, (1997) erbjuder begreppet prototyper för 
de (modell-)texter som motsvarar dessa förväntningar.18 Det förekommer 
oftast flera konkurrerande diskurser samtidigt, vilket bland annat kan ta sig 
uttryck i att det är svårt att komma överens om en bestämd prototyp, eller 
viss diskursordning. Även om en viss diskursordning tagit sig ett så konkret 
uttryck i skrivsammanhang som en textmall förekommer ändå ofta flera 
konkurrerande diskurser som erbjuder att skilda värderingar eller intressen 
ställs i fokus så att skribenter använder mallen på skilda sätt och väljer att 
representera den uppfattade verkligheten olika. Samtidigt är gemensamma 
förväntningar på hur texter ska utformas, vilket innehåll de ska ha, hur 
detta ska representeras i texten och vilka slags avgränsningar som ska göras 
mot användarna, karaktäristiskt för institutioner (Ledin & Selander, 2003, 
s. 111).  
 
Begreppet villkor har i avhandlingen stora likheter med begreppet förutsätt-
ningar. Det omfattar såväl möjliggörande som begränsande – interna som 
externa – resurser för den enskilde skribenten att använda och att påverkas 

                                                      
18 Uttryck för diskursordningar används här före genre pga. att genrebegreppet i 
andra sammanhang emellanåt använts statiskt. Det har visat sig mer givande att tala 
om de gemensamma dragen i lärares skrivande i termer av vilka värderingar som 
dominerar eller vilka villkor som är mest framträdande än som texter som liknar 
varandra sett till form. För övrigt verkar genre-begreppet enligt Ledin och Selander 
inte kunna tillskrivas så stort förklaringsvärde angående språk- och textanvändning: 
”Snarare är det en situations- och verksamhetsanalys som frilägger villkoren både 
för genrer och för de texter som en genre tar sig uttryck i” (Ledin & Selander, 2003, 
s. 110). I avhandlingen betonas texters sammanhang i stället för form, genom an-
vändandet av literacybegreppet återkommande skrivhändelser. 
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av vid varje enskild skrivhändelse. Villkor för skrivande är, precis som vill-
kor för annat komplext handlande, mycket omfattande. Det kan röra sig 
om diverse diskursiva villkor som har samband med sociala relationer, in-
stitutionella normer, ekonomiska förutsättningar, politiska värderingar, 
kulturella faktorer och så vidare, men det kan även röra sig om mer mate-
riellt påtagliga villkor som den fysiska miljön och skrivutrustningen. Då av-
handlingens frågeställningar formats utifrån att skolan genomgått en större 
förändring där lärares arbetsmiljö digitaliserats blir utgångspunkterna att 
de materiella villkoren förändrats. På så sätt handlar avhandlingen om dis-
kursiva villkor för lärares professionella skrivande, i en skola som genomgår 
en materiell förändringsprocess i form av digitalisering. 

 
De materiella villkoren för skrivande i form av skrivutrustning, det vill säga 
de redskap som används för skrivandet (som digital teknik, papper och 
penna, osv.), förstås i avhandlingen ur ett socio-materiellt perspektiv när 
det gäller relationen människa–teknik. Orlikowski (2007) beskriver den so-
cio-materiella synen som konstitutiv och sammanflätad och ställer varken 
människa eller teknik i förgrunden: “… the social and the material are 
considered to be inextricably related ― there is no social that is not also 
material, and no material that is not also social.” (Orlikowski, 2007, s. 
1437). För att diskutera de villkor som framgår av lärarnas tal om sitt skri-
vande och deras texter används begreppet diskursiva villkor för att hantera 
och gruppera de villkor som inte är materiella. Uppdelningen mellan mate-
riella och diskursiva villkor är en teoretisk konstruktion för att skilja på de 
villkor lärarna direkt hänvisar till materiella förutsättningar som teknisk 
utrustning, lokalers utformning och så vidare, och de villkor som inte hän-
visas till något konkret objekt. 
 
Diskursiva villkor kan beskrivas som spänning mellan två poler. Barton er-
bjuder begreppsparet constrained and creative writing för att fånga denna 
spänning (Barton, 2007, s. 38). Det kan jämföras med andra forskare inom 
literacy som valt att använda andra motsatspar som alla på något vis ämnar 
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fånga en särskild aspekt av spänning mellan olika villkor19. Barton ger inte 
begreppen någon annan definition än att ett fritt skrivande erbjuder fler 
möjligheter för skribenten än ett bundet skrivande, och han exemplifierar 
bundet skrivande med ifyllandet av ett formulär (Barton, 2007, s. 38). Han 
påpekar vidare att det är rimligt att anta att allt skrivande i någon mån 
samtidigt har drag av både bundet och fritt. Jag finner motsatsparen 
constrained och creative, användbara i samband med att lärares tal om sitt 
eget skrivande studeras. Översättningarna fritt och bundet används för att 
undersöka lärares professionella handlingsutrymme i samband med skri-
vande och det sätt texter och textmallar används för att styra aktivitet inom 
skolan. I den här avhandlingen är det lärarnas tal om hur fria eller bundna 
de är att skriva som avses och bundet–fritt är en relativ skala som inte defi-
nieras. (Se kapitel 5.) Begreppet constrained har av andra översatts med 
styrt (se exempelvis Sörlin, 2000) vilket i större utsträckning leder till frågan 
av vem? Denna fråga är relevant att ställa där lärares handlingsfrihet disku-
teras, och detta görs i avhandlingens diskussion trots att översättningen 
bundet används i resten av avhandlingen.20  
 
För en djupare förståelse av lärares skrivpraktiker och de diskursiva villkor 
för skrivande som aktualiseras för lärare när de skriver utgår jag från en syn 
på dilemman eller komplexitet som ett resultat av konkurrerande diskurser 
eller motstridiga villkor. Vid konflikter mellan intressen och värderingar 
blir det ofta svårare att skriva, antingen för den enskilde individen, eller för 
lärarna som kollektiv, det vill säga att det blir svårare att komma överens 

                                                      
19 Blikstad-Balas (2012) påpekar i en artikel om norska gymnasieelevers användning 
av internet i klassrummet risken med att använda dikotomier och refererar bland 
annat till Clarke (2006) som menar att det i pedagogisk forskning finns en tendens 
att överanvända dikotomier och att dessutom favorisera den ena och att underlåta 
att undersöka de samband som finns mellan de båda motsatsparen. Varje försök att 
beskriva komplexa fenomen i dikotomier möter förstås detta problem. Det ska där-
för understrykas att bundet och fritt skrivande inte är varandra uteslutande då en 
text kan innehålla drag av dem båda. Det finns också fall då det hade varit svårt att 
dra en exakt gräns för vad som är det ena och vad som är det andra. Det ena ska 
heller inte betraktas som bättre än det andra, utan som att de kompletterar varandra 
(Jfr Blikstad-Balas, 2012; Clarke, 2006). I den här studien ligger intresset i att un-
dersöka hur lärare talar om för dem återkommande skrivhändelser när de ombeds 
kategorisera dem som fria eller bundna.  
20 Även översättning av creative som fritt kan diskuteras. Vad som avses här är emel-
lertid, i förhållande till bundet skrivande, större frihet eller utrymme för skribentens 
egen kreativitet och vilja. 
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om ett sätt att skriva som flera individer sedan följer. Enligt detta resone-
mang blir det rimligt att förvänta sig att villkor framträder mer tydligt i 
skrivsituationer som är problematiska eller komplexa.  

3.1.2 Skrivprocess 
Ett sätt att undersöka villkor för skrivande är att utgå från olika aspekter 
av skrivprocessen. Clark och Ivanič har utvecklat tidigare dominerande mo-
deller av fenomenet skrivprocess (som Hayes och Flowers) för att fånga vad 
skrivande innebär (Clark & Ivanič, 1997, s. 81–116). De menar att tidigare 
modeller för skrivprocessen varit så förenklade att viktiga aspekter av skri-
vande förlorats. Deras mer komplexa representation av skrivprocessen in-
nehåller aspekter de anser avgörande för skrivande: processer som berör 
skribentens identitet och representation av denna i texten.21 De vänder sig 
också mot att kalla representationer av skrivprocess för modell eftersom det 
antyder att det rör sig om något deterministiskt, och i avhandlingen be-
nämns deras representation därför kort för ”Clark och Ivaničs skrivpro-
cess”. Representationen presenteras översatt och förenklad i figur 3.1. 
 

Figur 3.1. Aspekter av skrivprocess. (Modifierad utifrån Clark och Ivanič, 1997.) 

 
                                                      
21 Clark och Ivanič har representerat skrivprocessen på detta sätt i tidigare verk, men 
jag utgår helt från versionen från 1997 där resonemangen utvecklas. 
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Clark och Ivaničs skrivprocess innehåller ett antal pilar som betonar att 
processen inte är en enda rak väg framåt mot den färdiga produkten. Till 
exempel sker vanligtvis revideringar återkommande, liksom förhandling om 
och etablering av skribentens identitet. Dessa samband och omtagningar är 
centrala för att förstå skrivprocessen, men då den huvudsakliga använd-
ningen av representationen i denna avhandling är att undersöka villkor för 
skrivandet, har sambanden nedtonats i figuren. Det är ändå viktigt att förstå 
skrivande som en mer komplex process än som enkelt följande pilar i den 
figur som här används. Centralt för Clark och Ivanič är skribentens upple-
velser av panik, smärta, oro och andra känsloerfarenheter i samband med 
skrivandet. Clark och Ivaničs skrivprocess beskrivs nedan och de engelska 
begreppen har översatts på ett sätt som anpassats till avhandlingen. (Se figur 
3.1.) I avhandlingen används skrivprocessens olika aspekter för att syste-
matisera identifikationen av villkor som framträder i olika processkeenden 
av lärares skrivande. 
 

De fyra inledande aspekterna i Clark och Ivaničs skrivprocess: att analysera 
uppgiften, använda sin förförståelse om skrivande. klargöra syftet och sam-
la kunskap, åsikter och känslor är processer som utvecklas över längre tid. 
De är ett resultat av erfarenheter och lärande som pågår hela livet. Vid varje 
skrivhändelse aktualiseras (och omförhandlas eventuellt) skribentens upp-
fattning och förståelse av dessa aspekter av skrivande. Det är en viktig del 
av hur vi utvecklas som skribenter över tid. Att några av aspekterna är kom-
plexa behöver presenteras mer utförligt. Till exempel ska aspekten använda 
sin förförståelse om olika skrivande, inte förstås som att skribenten har till-
gång till en källa som normerar hur texter ska skrivas, vilken sedan konse-
kvent följs, utan att förståelse om olika skrivande lika gärna kan användas 
för att bryta mot den uppfattade normen.  
 
För Clark och Ivanič är det mycket viktigt att betona de socio-politiska di-
mensionerna av skrivande. Dessa framträder tydligast i: klargöra det egna 
ställningstagandet gentemot de egna idéerna, etablera en (socio-politisk) 
skrividentitet och avgöra hur ta/inte ta ansvar för de egna idéerna. Den so-
cio-politiska kontexten är vidare av avgörande betydelse även för aspek-
terna: klargöra syftet, använda förförståelse om skrivande, formulera de 
egna idéerna samt ta hänsyn till läsaren (Clark & Ivanič, 1997, s. 96). Dessa 
aspekter av skrivprocessen är speciellt relevanta för resonemang om hur lä-
rare står till svars för sitt handlande genom skrivande. Clark och Ivanič för-
djupar sig i aspekter av skribent-identitet och hur denna framträder i texter. 
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De menar att det i samband med skrivandet pågår en förhandling om iden-
titet som utgörs av en kompromiss mellan skribentens personliga erfaren-
heter å ena sidan, och konventioner relaterade till skrivsituationen å andra 
sidan. Clark och Ivanič använder begreppet subjektspositioner, och skilda 
sammanhangs erbjudande om olika sådana, för att diskutera vilka identite-
ter som är möjliga att uttrycka i den text som skrivs. De skiljer på: skriben-
tens egna erfarenheter och livshistoria; det diskursiva jag som framträder i 
texten som skrivs; det sätt på vilket skribenten närvarar och hävdar aukto-
ritet i texten. ”[W]riters differ in how far they have a sense of ´self as aut-
hor´, and on how far they establish their authority, and authorial presence 
within a piece of writing” (Clark & Ivanič, 1997, s. 136).22 Socio-politiska 
aspekter av skrivande innebär att lärares professionella identitet och deras 
förståelse av sitt uppdrag och sin yrkesroll aktualiseras i samband med deras 
skrivande. Lärare intar olika positioner ifråga om professionellt ansvar, 
auktoritet och omsorg om eleven, och de representerar sig själva på olika 
vis genom texten. I studien är denna aspekt av skrivande särskilt aktuell vid 
de fördjupande delstudierna (kapitel 7–9) som undersöker sådant skrivande 
som lärare talar om som problematiskt, det vill säga användningen av bilder 
i undervisningsmaterial, skrivandet av åtgärdsprogram och arbetet med att 
komma överens om en gemensam mall för skrivande av omdömen inför 
utvecklingssamtal.  

 
De återstående aspekterna av Clark och Ivaničs skrivprocessmodell består 
av sådana som även mer traditionellt hört till tal om skrivprocess: planera 
texten, operationalisera egna förståelsen av språkanvändning, skriva utkast, 
revidera, producera slutversion samt erfara tillfredsställelse över att känna 
sig klar med texten, det vill säga känna sig nöjd. Även dessa aspekter av 
skrivprocessen kännetecknas av att flera omtagningar är möjliga. Att pla-
nera texten och att operationalisera egna förståelsen av språkanvändning 

                                                      
22 Ivanič fördjupar i boken Writer Identity (1998) sambanden mellan skribenten, 
dess förståelse av världen och hur denna tar sig uttryck i text, genom att studera 
studenters akademiska skrivande och den sociala (identitets)process det innebär att 
utveckla och bemästra skrivande inom en specifik diskurs. Hon refererar bland an-
nat till en studie av Besiner om sammanhanget mellan skriftpraktik, skrivet språk 
och identitet. Han skiljer på två aspekter av identitet som tillsammans påverkar in-
dividens skriftpraktik, där den ena är kopplad till det personliga livet och personliga 
egenskaper och där den andra är kopplad till den sociala rollen eller funktionen. Att 
handla i en specifik kultur och en specifik skriftpraktik positionerar oss socialt och 
dikterar vårt språk simultant (Ivanič, 1998, s. 71–72). 
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ligger nära det som ovan beskrivit som uttryck för diskursordningar. Plane-
ring av text aktualiseras särskilt i kapitel 8 och 9 där mallar för skrivande 
diskuteras. Operationalisering av den egna förståelsen av språkanvändning 
aktualiseras i samma kapitel, liksom även i kapitel 7 om användning av 
bilder.  
 
Clark och Ivanič poängterar vidare att olika skrivande innebär att olika stor 
vikt läggs vid de presenterade aspekterna och att alla delar hänger samman 
med varandra. Att analysera uppgiften hör till exempel nära samman med 
att använda förförståelse om olika sorters skrivande, att klargöra syftet och 
med att ta hänsyn till läsaren (1997, s. 97). Slutligen tillägger de att deras 
skrivprocess tyvärr inte förmår fånga skrivandets avbrutna karaktär. Skri-
vande kännetecknas ofta av avbrott i processen, inte minst för att skribenten 
kör fast och tänker om kring något element, vilket i sin tur troligtvis påver-
kar alla element i skrivprocessen så att dessa åter aktualiseras för skriben-
ten.  

 
Clark och Ivaničs skrivprocess utgör en viktig teori om skrivande på mel-
lannivå i avhandlingens teoribygge om skrivande som professionell hand-
ling. Den används i grova drag för att strukturera resultatet i det resultat-
kapitel som behandlar lärares användning av resurser i samband med skri-
vandet (kapitel 6). Den används även som analysredskap för att undersöka 
vilka delar av lärares skrivande som aktualiseras när det är tal om problem 
i samband med skrivande. Resultatet av analysen presenteras som avslut-
ning i kapitel 7–9 och sammanställs som analyssteg 2 i kapitel 10. Clark 
och Ivaničs representation av skrivprocessen används således för att visa på 
vilket sätt resultat på textnivå (mikronivå) har samband med resultat på 
praktiknivå (makronivå): att överföra resultat från lokal kontext till kultu-
rell kontext. Analyser av lärares skrivande (tal om skrivande och texter) 
säger något om diskursiva villkor för lärares professionella handlande. 

3.1.3 Text  
Textens förhållande till den sociala praktik den är en del av är i denna av-
handling betraktat som reciprokt eller dialektiskt (Barton, 2007; Englund 
& Svensson, 2003, s. 64). Därmed är det möjligt att undersöka sociala prak-
tiker genom att studera texter (ett traditionellt sett socialsemiotiskt eller 
lingvistiskt perspektiv på förhållandet text–kontext) och på samma gång 
möjligt att förstå texter som ett resultat eller en produkt av en social praktik 
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där praktiken påverkat texten (ett traditionellt sett antropologiskt eller et-
nografiskt perspektiv på förhållandet text–kontext).23 Text förstås i den här 
avhandlingen som:  

… ett språkligt yttrande som är relativt självständigt, dvs. som är avslutat 
och möjligt att ge respons på /…/ en kulturell enhet. Det krävs alltså en kultur 
eller en tolkningsgemenskap som godkänner och värderar en text som en 
text. /…/ Slutligen har texter en viss stabilitet, vilket hänger ihop med att de 
är självständiga yttranden som värderas kulturellt. Ofta innebär det att texter 
är skrivna, inte sällan tryckta. (Karlsson & Strand, 2012, s. 114.) 

Den mer komplexa förståelsen för texters förhållande till samhället, och 
därpå följande möjlighet att ur flera olika perspektiv studera sociala prak-
tiker genom deltagarnas verbaliserade uppfattningar av sitt skrivande till-
sammans med textanalyser, är en viktig anledning till valet av just Clark 
och Ivaničs (1997) kombination av New Literacy och kritisk diskursanalys 
som teoretiskt ramverk för avhandlingen. Text har genom sin materialitet, 
sin förmåga att lagra och på så vis ackumulera och förmedla erfarenhet över 
tid och rum, särskilda förutsättningar att analyseras i syfte att undersöka 
sociala praktiker.  
 
I denna studie om skrivpraktiker aktualiseras ständigt gränsen mot munt-
liga praktiker. Text och skriftlighet definieras på många sätt genom motsat-
sen tal och muntlighet. I andra sammanhang behandlas ibland även tal som 
text, men jag vill tvärtemot understryka skillnaderna mellan muntlig och 
skriftlig kommunikation. För en sammanställning av de skilda karaktärerna 
hos muntlig och skriftlig kommunikation se tablå 2.2, vilken översatts fritt 
från Clark och Ivanič (1997, s. 61) och som visar hur delad eller åtskild 
fysisk kontext påverkar tre olika aspekter av kommunikation. En avgö-
rande skillnad mellan muntlighet och skriftlighet är materialiteten hos det 
skriftliga. Det finns en lång tradition av att skrivna texter genom sin bestän-
dighet och granskningsbarhet haft större värde som informationsförmedlare 

                                                      
23 Samtidigt som forskningen inom samhällsvetenskapliga ämnen, däribland peda-
gogik, genomgick en lingvistic turn så skedde en social turn inom lingvistik och se-
miotik. Foucaults tankar om hur vi konstruerar sociala verkligheter med hjälp av 
språket har stort inflytande inom forskningen i alla dessa ämnen. Text är både en 
produkt av, eller en manifestation av den sociala praktiken (rådande diskurser) och 
en viktig del av en pågående social och kulturell process där texten i sig samtidigt 
påverkar och påverkas av omgivningen. 
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i bland annat juridiska sammanhang, medan ”[d]et muntliga yttrandet för-
svinner så snart det är utsagt, och utanför den mänskliga hjärnan finns inget 
att se tillbaka på” (Ong, 1990, s. 53).  

Tablå 3.2. Den fysiska kontextens påverkan på tre språkliga aspekter av kommuni-
kation. (Fritt efter Clark & Ivanič, 1997, s. 61.) 

 
Skrift kan användas över längre tid och utan att på samma sätt som tal 
ackompanjeras av gester eller intonation (är alltså inte rumsberoende på 
samma sätt som muntlighet) vilket ställer högre krav på skrift att vara själv-
bärande, det vill säga att kunna förstås utanför den specifika situationen 
och tillfället. Det ställer i sin tur högre, eller andra, krav på tydliga syft-
ningar och välvalda ord. Ofta saknar också skrivandet möjlighet till ome-
delbar återkoppling från mottagaren, något som försvårar bedömningen av 
huruvida det avsedda budskapet var det som gick fram. Ong (1990) påpe-
kar i sin genomgång av vad som skiljer talspråkliga från skriftspråklig kul-
turer att skriften skiljer den som kan något ifrån kunnandet, till skillnad 
från muntliga kulturer där kunskapen och förmedlaren är ett.24 På så sätt 
förknippas skrift i större utsträckning med objektiv distansering, analys och 

                                                      
24 Att Ong inte visar intresse för kontexten på samma sätt som görs i denna avhand-
ling anser jag inte vara ett hinder för att använda hans karaktäristik över muntligt 
och talat språk som utgångspunkt för en undersökning av lärares skrivande och för-
hållandet till muntlighet i en specifik skolkontext. 

Språkliga aspekter Delad fysisk kontext 
(vanligtvis tal) 

Åtskild fysisk kon-
text (vanligtvis skrift) 

Referenser till saker, 
tider och platser 

Hänvisar till något känt 
eller i närheten (indexika-
liskt): t.ex. hennes, 
denna, nu, här. 

Måste tydliggöra 
vem, vad, var och när 
explicit i språket. 

Interpersonell me-
ning 

Kan indikeras genom 
kroppshållning, röst, 
prosodi, gester och an-
siktsuttryck. 

Måste framträda ge-
nom lexikogramma-
tiska val. 

Hänsynstagande till 
mottagarens kun-
skaper, värderingar, 
känslor, attityder 
och förståelse 

Kan övervakas i situat-
ionen. 

Måste avgöras (gis-
sas) på förhand. 
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abstraktioner. Talspråk är i stället situationsbundet, agonistiskt, konserva-
tivt, sammanställande, additivt, redundant och ligger ”nära den mänskliga 
livsvärlden” (Ong, 1990, s. 50–72). Skrivandet är således mer autonomt än 
talet, men ibland har självständigheten hos skrivandet betonats så starkt – i 
form av att det är oberoende av social kontext, fritt, rent och förmår över-
brygga tid och rum (Clark & Ivanič, 1997, s. 57) – att det också framförts 
kritik mot en sådan framställning av exempelvis Street (1984). Han menar 
att det inte finns något som sammanhangsoberonde texter eftersom texter 
alltid formas av den sociala omgivningen (vilket också är den teoretiska ut-
gångspunkten i den här avhandlingen), och att det snarare rör sig om grad-
skillnader än absoluta gränser (jfr Melander & Josephson, 2003). Ong kri-
tiseras även för den skarpa uppdelningen mellan talspråklighet och skrift-
språklighet eftersom det på ett samhälleligt plan sällan handlar om antingen 
eller, utan om ett samspel. Även Clark och Ivanič menar att det är proble-
matiskt att ställa upp absoluta skillnader mellan tal och skrift. Ett telefon-
samtal ger inte tillgång till gester, medan det ges i vissa skriftspråkliga sam-
manhang, som när elever skickar lappar till varandra i klassrummet och har 
ögonkontakt med varandra (Clark & Ivanič, 1997, s. 60). Skillnader mellan 
villkor för tal och skrift aktualiseras återkommande av lärarna i studien och 
undersöks främst i delstudierna om vilka skrivhändelser lärare ägnar sig åt 
(kapitel 5) och om skrivande av åtgärdsprogram (kapitel 8).  
 
Texter som lärare skriver kan i stor utsträckning föras till sakprosa, det vill 
säga texter som är tryckta, icke-litterära och gör anspråk på att behandla 
någon del av verkligheten (Englund, Ledin, & Svensson, 2003, s. 53). Sak-
prosas tre huvudfunktioner sett ur ett maktperspektiv på hur språk och 
kommunikation fungerar i samhället kan sammanfattas som att texter 
”upprätthåller ett kollektivt minne, normerar sociala praktiker och sprider 
kunskap” (Englund & Svensson, 2003, s. 62). I studien undersöks därför 
texter genom analyser utifrån teorier om hur text och språk fungerar. De 
har hämtats från Halliday (ideationell och interpersonell metafunktion), 
Bakhtin (röster och superadressat) samt Fairclough (intertextualitet och in-
terdiskursivitet).  

Ideationell och interpersonell metafunktion 
Systemic Functional Linguistics (SFL) utgår ifrån att språk förstås som 
social handling och erbjuder ett sätt att tränga in i språket för att undersöka 
hur det verkar. Grundaren Halliday beskriver språket som verkande genom 
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tre parallellt förekommande metafunktioner som representerar olika struk-
turer i texten och olika dimensioner av hur vi erfar världen genom text: 
textuell metafunktion (form) – det sätt på vilket en text är organiserad och 
kommunicerad; ideationell metafunktion (innehåll som världsbild) – det 
sätt på vilket världen är representerad eller betraktad; samt interpersonell 
metafunktion (innehåll som relation) – det sätt på vilket producenten av 
texten relaterar till läsaren (Halliday, 2014). Förutom att Hallidays teorier 
om språkets funktioner är centrala för avhandlingens utgångspunkter om 
språk som handling, används de mer specifikt genom de lingvistiskt förank-
rade analysredskapen i delstudien om lärares skrivande av åtgärdsprogram 
(kapitel 8) samt i delstudien om lärares användning av bilder i undervis-
ningsmaterial (kapitel 7). I dessa studier används koncept som i stor ut-
sträckning bygger på SFL. Som en grund för förståelsen av dessa koncept 
ges här en kort beskrivning av de två av Hallidays tre metafunktioner som 
analyskoncepten har anknytning till. 
 
Den ideationella metafunktionen berör textens innehåll. Hur presenteras 
människors erfarenhet av världen genom texten? För att undersöka en texts 
ideationella metafunktion analyseras hur texten realiserar världen. Hur ser 
texten på och värderar det den handlar om? Är detta explicit eller implicit 
uttryckt? På vilket sätt är textens påståenden om världen verklighetsförank-
rade eller inte? Ur vilket perspektiv beaktar texten världen och hur förmed-
las detta perspektiv i texten i termer av subjektivt–objektivt, närperspektiv–
fjärrperspektiv, inifrån–utifrån, framåt–bakåt eller ur ett jämförelseperspek-
tiv (Halliday, 2014, s. 30; Holmberg m.fl., 2011). 
 
Genom den interpersonella metafunktionen realiseras samspelet mellan för-
fattaren (via texten) och läsaren. Vid en analys av en texts interpersonella 
relationer studeras hur skribenten förhåller sig till andra. Förekommer 
språkhandlingar som t.ex. uppmaningar och förmaningar och på vilket sätt 
uttryckts dessa? Är de explicita eller implicita, innehåller de argument, gar-
deringar eller reservationer, försöker skribenten bygga upp en känsla av för-
trolighet med läsaren och så vidare? Förekommer värdeord som har positiva 
eller negativa associationer? Om dessa förekommer finns det då en balans 
mellan positiva och negativa associationer? Vilka former av tilltal förekom-
mer? Vem är du, jag, man och vi i texten? Får vi veta vem som ligger bakom 
det som sägs; vilka röster kommer till tals? (Halliday, 2014, s. 30; Holmberg 
m.fl., 2011). 

 



72 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

Vid delstudien om lärares användning av bilder i undervisningsmaterial 
hämtas analysredskapen från Kress och van Leeuwens socialsemiotiska te-
orier och begreppsapparat om bildanalys (Kress & van Leeuwen, 2006; van 
Leeuwen, 2005). Deras begrepp utgår från Hallidays metafunktioner. De 
för delstudien om lärares bildanvändning aktuella begreppen är modalitet 
och process.25 Begreppen hanterar aspekter av bilders interpersonella och 
ideationella metafunktion. Modalitet är ett sätt att uttrycka förhållningssätt 
(sanningsanspråk eller likhet med en socialt överenskommen uppfattning 
om verkligheten i en naturalistisk kodningsorientering) och är av interper-
sonell karaktär. Process är det sätt på vilket omvärlden representeras i form 
av hur människor och föremål relateras till varandra (Björkvall, 2009; Kress 
& van Leeuwen, 2006). Även vid delstudien av skrivandet av åtgärdspro-
gram används analyskoncept som rör hur lärare genom texten förhåller sig 
till världen och till andra, som modala hjälpverb och referenser till personer. 

Flerstämmighet, intertextualitet och auktoritet 
Eftersom relationen mellan lärarna och läsarna av de texter de skriver visat 
sig vara av central betydelse för de diskursiva villkoren fördjupas resone-
manget om röster i text genom begreppen röster och superadressat från 
Bakhtin. Detta har i sin tur samband med intertextualitet och auktoritet i 
text.  

Röster 
Inom samma text kan det förekomma flera olika röster. Begreppet röster 
kommer från Bakhtin och är ett sätt att uppmärksamma att texter inte bara 
bär en enda röst eller har ett enda sätt att förhålla sig till världen och till 
andra (Møller Andersen, 2010, s. 13). Jag använder det, dels för att betona 
komplexiteten i lärares professionalism med de olika uttryck för identitet i 
text som detta innebär, dels för att betona att varken skribenten (läraren) 
eller texten är isolerade företeelser utan i stället del av ett nätverk av texter 
där olika röster förs fram och tystas. Texter som bara innehåller en röst kan 
framstå som mer auktoritära, som att centripetala krafter har skapat ett 
maktcentrum. Texter som innehåller flera stilar och röster som bryter mot 
varandra brukar ses som ett tecken på att de är del av social praktik där 
förändring pågår (Ajagán-Lester m.fl., 2003, s. 216–217, 220). Jag använ-
der i studien begreppet flerstämmighet för fenomenet att flera röster kan 
uppträda samtidigt i texter och att dessa kan ha olika riktning och olika 

                                                      
25 Översättning av begreppen har hämtats från Björkvall, 2009. 
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avstånd från varandra. (Jfr översättningen av Bakhtins begrepp till ”tos-
temmighed”, Møller Andersen, 2010, s. 14.) I den fördjupade delstudien 
om lärarnas arbete för att komma överens om en gemensam mall för om-
dömesskrivande (kapitel 9) använder jag begreppen röster och flerstämmig-
het.  

Superadressat 
I texter kan det förutom flera röster som talar genom texten också före-
komma flera olika (tänkta) mottagare, ibland som en direkt följd av fler-
stämmigheten. Ett i sammanhanget användbart begrepp från Bakthin är su-
peradressat (Møller Andersen, 2010, s. 19). Det innebär att texter förutom 
att ha en explicit mottagare (adressat) även kan ha implicit mottagare som 
kan vara den part budskapet i texten huvudsakligen vänder sig till (supera-
dressat). Såsom när vi tilltalar en annan person, men egentligen eller på 
samma gång riktar oss till en tredje part, en åhörare. Ett exempel är när 
lärare på utvecklingssamtal berättar för föräldrar att deras barn är duktiga 
i skolan, men egentligen hoppas att eleven som lyssnar får stärkt självför-
troende av att höra det budskap som verkar riktas mot föräldrarna. (Jämför 
Hofvendahl, 2006, om vad som pågår under utvecklingssamtal.) Flerstäm-
mighet och förekomster av superadressater är fenomen som aktualiserats i 
olika sammanhang under denna studie av lärares professionella skrivande. 
Det är genomgående aktuellt i samband med villkor för lärares skrivande 
och används bland annat när dessa villkor sammanställs i avhandlingens 
kapitel 10 ”Analys och slutsats”. Att flera röster framträder i en och samma 
text är inte bara ett resultat av att skribentens identitet är komplex och be-
stående av flera olika dimensioner, olika parallella identiteter, utan även en 
följd av att skribenter genom återanvändning av andras texter bjuder in ex-
terna röster till den egna texten. 

Intertextualitet och interdiskursivitet 
Intertextualitet innebär samband mellan texter26. Detta kan förstås ur ett 
vitt perspektiv som att världens texter utgör ett enda nätverk av texter: alla 
texter har samband med alla texter som skrivits innan och alla de som kom-
mer att skrivas efter. ”Written language is a web of intertextuality” (Clark 
& Ivanič, 1997, s. 3). Texterna är förbundna med varandra genom att de 

                                                      
26 Begreppet intertextualitet kommer ursprungligen från Kristevas förklaringar till 
Bakhtins dialogismbegrepp och har således ett litteraturvetenskapligt ursprung (Aja-
gán-Lester, Ledin & Rahm, 2003, s. 204–209). 
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på olika vis delar idéer, struktur och innehåll. De förhåller sig till varandra. 
Förhållandet kan antingen manifesteras genom att texter innehåller direkta 
citat eller referenser, eller ha mer konstitutiv karaktär som att de ger uttryck 
för liknande värderingar och normer. Manifest samband mellan texter, det 
vill säga att texter delar specifikt innehåll eller har gemensamma formule-
ringar genom till exempel citat och referat, benämns av Fairclough som in-
tertextualitet. (Ledin, 1997, översätter till textsamspel.) Ett mer konstitutivt 
samband mellan texter genom att genrer, diskurser och röster delas benäm-
ner Fairclough interdiskursivitet. (Ledin, 1997, översätter till normsam-
spel.)  
 
En syn på intertextualitet som grundförutsättning för allt skrivande medför 
att den enskilda skribenten inte ses som isolerad eller allenahärskande över 
texten. Texter är snarare resultat av diskurser och ett uttryck för de normer 
som råder i den sociala praktiken. Viktigt är att en sådan syn på text och 
intertextualitet gör att intresset för den enskilda skribenten tonas ned. Fo-
kus förläggs till texten i stället för till författaren: 

Med denna tolkning kommer man bort från den traditionella idén att förfat-
taren styr textproduktionen. Författaren ersätts av en uppfattning om att det 
finns en underliggande produktivitet i varje text eller verk. Då blir varje text 
något slags kondensering av olika koder eller diskurser, vilkas ursprung inte 
kan fastställas, något som samtidigt gör att faktiska individer och skribenter 
inte får någon större plats i analysen. (Ajagán-Lester m.fl., 2003, s. 211.) 

Ett sådant sätt att förstå skribentens förhållande till texten är särskilt rele-
vant i samband med saklitteratur och skrivande kopplat till institutioner, 
såsom lärares yrkesskrivande. Fairclough menar att studier av samband 
mellan texter kan bidra till att visa hur olika sammanhang vävs samman 
och diskurser transmitteras genom texter (Englund & Svensson, 2003, s. 
80.) Det är vidare avgörande för att förstå förutsättningar och konsekvenser 
av skrivande, speciellt vad gäller sakprosa (Ajagán-Lester m.fl., 2003, s. 
221–222). Yrkesskrivande är dessutom ofta producerat genom kollektiva 
processer. I den här avhandlingen används det snävare intertextualitetsbe-
greppet (textsamspel) för att beskriva hur lärare återanvänder egna och and-
ras texter i samband med skrivande i kapitel 7–9. Intertextualitet påverkar 
texterna lärarna skriver vid alla former av återanvändning av material, oav-
sett om det är medvetna referenser till auktoritära källor eller något som fås 
på köpet genom återanvändning av texter, såväl egna som andras. Interdis-
kursivitet (normsamspel) används för att belysa hur normer och värderingar 
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genom återanvändning av text kan överföras från ett sammanhang till ett 
annat, som vid användningen av bilder i kapitel 7.  

Auktoritet i text  
Auktoritet i text har minst två dimensioner: hur det skrivs fram (närvaron i 
texten) och vad det gäller (vad som tas ansvar för). Det finns en lång trad-
ition av att på olika sätt skilja på skribentroller: att kopiera andras texter, 
att sammanställa andras texter, att redogöra för olika synpunkter tillsam-
mans med egna kommentarer, att med auktoritet (genom sin litterära kun-
nighet) tolka andras texter, och att vara upphovsman. Dessa skribentroller 
utesluter inte varandra utan det är snarare vanligt att både citera någon, 
förklara citatet och att kommentera det (Ajagán-Lester m.fl., 2003, s. 210). 
Det i sammanhanget viktiga är förståelsen att olika skribentroller erbjuder 
olika sätt att förhålla sig till det man skriver, att skribenten i olika utsträck-
ning kan hävda egen auktoritet och att detta kan skiljas från textens aukto-
ritet, vilken kan hävdas på annat vis. Ett sätt att göra det är att hänvisa till 
källor utanför skribenten själv: att skapa auktoritet genom referenser. Clark 
och Ivanič, (1997) menar att auktoritet och närvaro i text är den allra mest 
undersökta aspekten av skribenters identitet. De fortsätter med att poäng-
tera att förväntningar om auktoritet är olika inom olika genrer. Ett sätt att 
göra den egna närvaron tydlig i texten är att använda personliga pronomen 
– jag, mig, min, vi, oss, vår – för att tydliggöra vems som står bakom det 
som framförs i texten. Även uteslutandet av källan till ett påstående erbju-
der mening. ”Eleven är duktig i matematik” och ”jag bedömer att eleven är 
duktig i matematik” är inte samma sak sett till med vilken auktoritet påstå-
endet framförs. Oavsett om skribenten skriver ut vem som står bakom en 
åsikt i texten eller inte, finns möjlighet att använda grammatisk modalitet 
genom ord som kanske, nog, eventuellt, möjligtvis, troligtvis, säkerligen och 
så vidare på samma sätt som skribenten genom olika verb kan uttrycka re-
servationer och säkerhet: ”eleven är duktig i matematik” jämfört med ”ele-
ven verkar duktig i matematik”. 
 
Digital teknik har förändrat villkoren för återanvändning av text på så sätt 
att det är enklare att tillgå, dela och kopiera eller på andra sätt återanvända 
texter. Vid skrivandet har skribenten möjlighet att låna ordet till andra rös-
ter än sina egna genom tydligt markerade citat eller genom att på annat sätt 
använda sig av delar av andras texter genom vilka andras röster framträder. 
I delstudierna om användning av bilder i undervisningsmaterial, skrivandet 
av åtgärdsprogram och skrivandet av omdömen aktualiseras på olika sätt 
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återanvändning av text och diskussioner om överföring av röster och nor-
mer mellan kontexter samt i vilken utsträckning samstämmighet eller fler-
stämmighet är att föredra. Lärarrollen är komplex och förhandlingen om 
lärares auktoritet och uppfattningen om professionalism ständigt pågående.  
 

3.2 Professionellt handlande 
Avhandlingens andra stora tema rör professionellt handlande. Här har jag 
framför allt använt teorier som ger svar på hur professionellt handlande kan 
förstås som social praktik, och i synnerhet teorier som säger något om lära-
res professionella handlingsutrymme. Uppfattningar om vad som är pro-
fessionellt handlande skiljer sig åt i olika sammanhang.  

Any imagination that there is a clear-cut definition of what constitutes a pro-
fession, or professionals, will inevitably lead to disappointment. This is be-
cause, among other things, professionals are always situated within a certain 
time and place, and there is always the inevitable question of, “Professional 
according to whom, and for what purposes?” /…/ Because of this, the con-
cept appears to be undergoing constant transformation. (Frelin, 2010, s. 18.) 

Frelin beskriver i sin avhandling om lärares professionalitet – utifrån deras 
relationella praktik – den ständiga rörelsen i uppfattningen om vad som är 
professionellt. Ordet profession kommer ursprungligen från det latinska 
profiteri (att bekänna eller deklarera), vilket visar att konceptet inte enbart 
innebär arbete eller sysselsättning, utan även har tydliga ideologiska grun-
der: utövarens uppfattning och förhållande till detsamma (se vidare Hudson 
2009, s. 19). Jag vill skilja på professionsbegrepp som utgår från utövaren 
som individ och professionsbegrepp där lärare betraktas som kollektiv, och 
samtidigt påminna om att individerna utgör kollektivet.  
 
De kollektiva begrepp som är aktuella i avhandlingen är professionalisering 
och professionalism. Professionalisering omfattar lärares sociala och poli-
tiska kamp för status, autonomi och bestämmanderätt över egna arbetet 
(Englund och Solbrekke, 2015, s. 172). Professionalism är i denna avhand-
ling ett kvalitetsinriktat begrepp som omfattar de egenskaper och förmågor 
som anses nödvändiga för ett kompetent yrkesutövande (Englund, 95, s. 80; 
Englund och Solbrekke, 2015). Det omfattar frågor om vad det innebär att 
vara en god lärare och vad det innebär att ta professionellt ansvar. Englund 
och Solbrekke visar på två olika, till stora delar konkurrerande, logiker som 
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bedömningsgrund för kvalitet i lärares arbete: professionellt ansvar (pro-
fessional responsibility) och redovisningsskyldighet (accountability) (Eng-
lund och Solbrekke, 2015). Dessa presenteras närmare under rubriken 3.2.2 
”Professionellt handlingsutrymme”.  
 
Ytterligare två professionsbegrepp är av betydelse för avhandlingen. Dessa 
fokuserar på individen. Frelin (2013) skiljer på professionalism som rör kol-
lektivet och det individuella professionalitet som representerar enskilda in-
dividers uppfattning om sin roll som yrkesutövare. Medan professionalism 
legitimeras genom referenser till värden utanför den egna professionen 
handlar professionalitet på individnivå om kompetens som tar sig uttryck 
genom konkreta handlingar (Agevall & Jonnergård, 2007, s. 44–45). En 
gemensam grund för dessa definitioner av profession, professionalisering, 
professionalism och professionalitet är att profession är socialt konstruerat 
och framträder genom handling. Att ett begrepp som lärarprofession tydligt 
innehåller identitetsaspekter, både kollektivt och individuellt, behandlas 
bland annat av Persson (2008) som i sin avhandling skriver om historiska 
sociologiska aspekter av villkor för lärares yrkesutövande och yrkesidenti-
tet. Hon definierar personlig yrkesidentitet som individens subjektiva upp-
fattning och värderingar av villkoren för den egna yrkesutövningen, i sin tur 
en kraft som underbygger individens professionella handlande27 (Persson, 
2008, s. 82). Professionell identitet skapas i relationer till andra, vilket också 
följer av det ovanstående. Jag väljer ibland att skriva identitet i singular 
form, men det är underförstått att identitet är ett i sig självt flytande och 
pluralistiskt begrepp: vi har simultant flera identiteter som dessutom är si-
tuationsvarierade. Identitet ska med andra ord inte ses som något stabilt, 
utan något som är beroende av diskurs och situation, och som konstitueras 
i interaktion med andra.28  
 

                                                      
27 Perssons (2008) avhandling har andra teoretiska utgångspunkter, men erbjuder 
ett definierat samband mellan personlig yrkesidentitet och professionellt handlande. 
Person hänvisar definitionen av personlig yrkesidentitet som ursprungligen kom-
mande från Archer.  
28Jämför med Ljunggrens ”Identitet som konstitutivt handlande” (1999), utifrån 
Hanna Arendts filosofi. Därmed inte sagt att det inte går att i specifika situationer, 
och specifika texter, undersöka vilka identiteter som framträder. En sådan behand-
ling av identitet ligger till synes nära begreppen subjektsposition (Foucault) och rös-
ter (Bakhtin).  



78 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

I tre av delstudierna framkommer hur lärare talar om professionalism i sam-
band med att de uttrycker sig i skrift i situationer som lärarna på skolan 
allmänt talar om som problematiska. I samma studier undersöks även lära-
res uttryck i skrift. Skrivande är en form av interaktion med andra genom 
vilket jaget blir till. Professionalitet och yrkesidentitet realiseras därmed i 
lärares texter. Samma sak gäller lärares professionella jag. Således förhand-
las lärares professionalism i relationen till elever, föräldrar, kollegor, skol-
ledning, andra myndigheter, omgivande samhälle och så vidare, och denna 
förhandling eller kamp om handlingsutrymme pågår både på ett individuellt 
och på ett kollektivt plan. Utifrån enskilda lärares tal om professionalitet i 
samband med skrivande ämnar jag identifiera generella, diskursiva, villkor 
för såväl skrivandet som för det professionella handlandet. Jag använder 
professionellt ansvar och redovisningsskyldighet för att tolka resultaten och 
för att undersöka lärares yrkespraktik som en kamp om handlingsutrymme. 

3.2.1 Makt, språk och handling i professionsdiskurser 
I avhandlingen används Faircloughs maktbegrepp på så sätt att de av Fair-
clough (2010) indelade diskursiva praktikerna som ekonomiska, politiska 
och kulturella – i modifierad form används för att beskriva diskursiva vill-
kor för lärares skrivpraktik. Överfört till den lokala, digitaliserade profess-
ionspraktik som studeras motsvaras de snarast av materiella eller teknolo-
giska tillgångar och intressen (ekonomi), idéer och värderingar om vad det 
innebär att handla professionellt (politik) och institutionella traditioner på 
den enskilda skolan (kultur). Avhandlingen drivs som tidigare nämnts av ett 
särskilt intresse för professionell diskurs: uppfattningar om lärares profess-
ionella handlande. 
 
Fenomenet makt kan både förstås som något som verkar genom dominans 
– genom att de som har makt styr över språket och vilka sätt att tala om 
saker som är de rätta (Foucault, 2011) – och samtidigt som något som alla 
människor både kan utöva och utsättas för, något som vi alla är medskapare 
av (Foucault, 1997). Denna syn på makt förvaltas av Fairclough och besk-
rivs ibland som att skriftpraktik har betydande drag av både dominans och 
av design (nyskapande) (Janks, 2010). Clark och Ivanič (1997) återkommer 
till hur tal om språk och makt i samband med skrivande försvåras av att 
begrepp ofta antingen betonar tvånget att följa eller friheten att handla fritt. 
I stället ser de dem som simultana processer som är föränderliga och domi-
nanta på samma gång. Följande beskrivning av förhållandet mellan språk, 
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makt och samhälle menar jag kan överföras till lärarprofession och normer 
kring skrivande i yrkeslivet:  

Ett samhälle är ju inte ett odifferentierat konglomerat av språkbrukare utan 
består av sociala grupper med skilda kännetecken och olika tillgång till makt. 
De språkliga normerna är precis som andra normer knutna till dem som har 
tagit sig, eller getts, rätt att normera. Med andra ord kan de knytas till grup-
per vars sociala ställning är sådan att de kan genomdriva att deras eget språk-
bruk uppfattas som det giltiga … (Englund & Svensson, 2003, s. 71.)  

I samband med detta citat är det viktigt att påminna om maktens rörlighet 
och transitering, så att det står klart att makt inte är något statiskt. Englund 
och Svensson (2003, s. 75) översätter Foucault om hur mikromakt cirkule-
rar mellan individer och inte är något någon en gång för alla tillförskansar 
sig och fortsätter att äga:  

Makt fungerar. Det utövas i ett nätverk, och i detta nätverk cirkulerar indi-
viderna och är dessutom alltid i position att både utsättas för och utöva 
denna makt. De är aldrig en orörlig och samtyckande måltavla för makten, 
utan alltid det som den passerar emellan. Med andra ord: makten transiterar, 
föres genom individerna, den appliceras inte på dem. (Englund och Svensson, 
2003, s. 75 med hänvisning till originalet av Foucault, 1997, s. 26.) 

Både skolan och lärarprofessionen kan förstås som institutioner där för-
väntningar om ett visst handlande råder, och där brott mot det förväntande 
handlandet regleras på olika sätt.29 För lärares del är det professionella 
handlandet styrt av institutionella förväntningar som skapar särskilda vill-
kor för deras handlande. Skolan styrs uppifrån av skollagen, förordningar 
och andra riktlinjer som reglerar verksamheten och lärare handlande. På 
samma gång styrs lärare av de konventioner och normer som är en del av 
lärares uppfattning om vad deras profession innebär. Det förekommer stän-
diga förhandlingar om hur lärares arbete ska bedrivas, vad som är ett pro-
fessionellt handlande inom skolan och läraryrket som institutioner. Detta 

                                                      
29 Englund och Svensson hänvisar till Weber som skiljer på sedvänjor, konventioner 
och rättsordning. Dessa regleras på olika sätt. Sedvänjor styrs av vanor för hur man 
brukar göra, det vill säga ett sätt som de flesta gör saker på: ett traditionellt hand-
lingsmönster som är att betrakta som frivilligt för individen. Konventioner består av 
informella regler och normer och omfattar tvång i viss mening. Om individer inte 
följer dessa förväntningar riskerar de sanktioner från omgivningen i form av ogil-
lande, avståndstagande eller någon form av bestraffning. Rättsordning är förvänt-
ningar som regleras av juridiska system. 
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tar sig även uttryck som förhandlingar om hur professionella texter ska skri-
vas. Enskilda lärares tolkningar av hur de förväntas handla kan både sankt-
ioneras och utsättas för andras ogillande och bestraffning.  

Det som är gemensamt för olika institutioner är att de är ett uttryck för en 
klassificering av företeelser, att deras praktiker är reglerande och vilar på 
sanktionsmöjligheter samt att olika ritualer står för stabila inslag – även om 
institutioner också förändras över tid. (Ledin & Selander, 2003, s. 94).) 

Denna kamp om språkbruk pågår på samma sätt både mellan och inom 
sociala grupper, inom alla sociala praktiker. Även inom gymnasielärares 
skrivpraktik. Det finns många lager av makt i sociala praktiker, så även när 
det gäller lärares skrivpraktik. Jag har valt att intressera mig särskilt för den 
aspekt av makt som rör lärares professionella handlingsutrymme och de sätt 
på vilka de är fria och bundna i sitt professionella handlande. Frågan är 
komplex, speciellt som ett professionellt handlande både kan kännetecknas 
av handlingsfrihet och av att svara mot fastställda kriterier: frihet att handla 
utifrån de egna uppfattningarna om vad som är professionellt och bundna 
av kollektiva uppfattningar (interna och externa) om vad som kännetecknar 
professionellt handlande.  

3.2.2 Professionellt handlingsutrymme: ansvar och redovisnings-
skyldighet 
Med professionellt handlingsutrymme avser jag de möjligheter lärare har att 
agera olika, ett svängrum att själva avgöra vilket handlande i en specifik 
situation som är mest lämpligt. För att undersöka handlingsutrymmet för 
lärare när det gäller skrivande använder jag Englund och Solbrekkes (2015) 
definitioner av två dominerande logiker som lärares professionalism värde-
ras utifrån, och som på olika sätt begränsar och ger utrymme åt lärares 
handlingar: professionellt ansvar respektive redovisningsskyldighet30. För 
en närmare beskrivning av ursprunget och framväxten av de två logikerna 
hänvisas till Englund och Solbrekke (2011, 2015) vars verk är centrala för 
den förståelse av professionalism som presenteras i avhandlingen. Samman-
fattningsvis kan sägas att professionellt ansvar bygger på en tradition av 

                                                      
30 Redovisningsskyldighet har som begrepp en till viss del normerande negativ ka-
raktär då ordledet skyldighet är negativt. Redovisningsförmåga hade varit ett mer 
positivt normerade ordval. Jag väljer att följa Englund och Solbrekke (2011, 2015), 
men avser behandla begreppet som positivt i de fall lärare ger uttryck för profess-
ionalism som redovisningsförmåga, i linje med avhandlingens etnografiska perspek-
tiv där lärarens uppfattning om sin verksamhet är central. 
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professionalism som utgår från Durkheim. Det grundar sig på tillit och om-
döme samt betonar lärares moraliska ansvar: professionella har ett samhäl-
leligt ansvar att handla för allas bästa. Tilliten till läraren tar sig uttryck i 
ett förtroende att avgöra vilket handlande som är mest moraliskt i enskilda 
situationer.  

Professionellt ansvar innanför ramen av professionalism bygger på tillit till 
den professionella agenten, till att läraren (eller läkaren eller sjuksköterskan) 
är kvalificerad att utöva sitt professionella omdöme för att hantera dilemman 
och kunna deliberera och överväga på egen hand och/eller tillsammans med 
kollegor angående ett framtida handlande. De professionella förväntas 
kunna rättfärdiga sina beslut och handlingar på professionella grunder, ba-
serat på vetenskap, beprövad erfarenhet och moraliska överväganden. Hand-
landet kan emellertid sällan bestämmas på förhand och dess konsekvenser 
kan inte heller alltid ´mätas´ i termer av förutbestämda indikatorer. Ett pro-
fessionellt ansvarsutövande bygger snarare på tillit och ett åtagande att agera 
i konkreta andras, dvs medborgarnas intresse. (Englund och Solbrekke, 
2015, s. 179.) 

Redovisningsskyldighet kommer från en juridisk och ekonomisk tradition. 
I samband med att marknadsstyrningen, så kallad New Public Manage-
ment, ökar inom skola och utbildning ökar styrningen som sker via texter 
(policy, rutinbeskrivningar, mallar för dokumentation av verksamheten, 
osv.) (Agevall & Jonnergård, 2007; Bergh, 2010). Englund och Solbrekke 
(2015) nämner, med referenser till ett flertal studier, att en sådan utveckling 
främjar kvantitativa värden i undervisning och motverkar kvalitativa, ef-
tersom kvalitet är svårare att dokumentera än kvantitet. Utifrån deras be-
skrivning finns det skäl att vara särskilt kritisk mot implementerande av 
externt utarbetade modeller för kvalitetssäkring med på förhand utarbetade 
indikationskriterier och formuleringsmöjligheter som initierats av lärares 
överordnade (politiker och tjänstemän).  

Begreppet [redovisningsskyldighet] refererar till ett språk där beräkning och 
kvantiteter och där juridiska, ekonomiska och organisatoriska aspekter står 
i centrum. Redovisningsskyldigheten utgör en komponent i ett, mer eller 
mindre explicit standardiserat kontrakt och understryker plikten för dig som 
professionell att kunna redogöra och svara för dina handlingar som skall 
kunna kontrolleras och utvärderas i förhållande till förutbestämda kriterier. 
Sålunda är den professionelles redovisningsskyldighet i detta perspektiv un-
derkastad kontroll ovanifrån och det handlar inte primärt om tillit som be-
träffande professionellt ansvar. (Englund och Solbrekke, 2015, s. 179.) 
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Som framgår finns det, där en sådan logik är tongivande för lärarprofess-
ionalism, risk att lärares professionella ansvar starkt begränsas och deras 
handlingsutrymme minskar. Det finns en risk att den individuella kompen-
tensen hos varje professionell yrkesutövare undermineras när handlingar 
inte längre avgörs av yrkesutövarens bedömning i den aktuella situationen 
utan styrs av på förhand framtagna instruktioner. Det är också rimligt att 
ifrågasätta vad som händer med yrkesutövarens engagemang när inget pro-
fessionellt ansvar läggs på läraren: när inga egna bedömningar ska göras 
och inga egna beslut ska fattas. Samtidigt är det rimligt att lärares auktoritet 
gentemot elever och föräldrar skulle kunna stärkas av att lärares handlande 
är enhetligt och legitimerat/styrt av myndigheter, speciellt om dessa har 
större auktoritet än lärarprofessionen. Lärare kan stå till svars genom att de 
uppfyllt ledningens krav – något som bland annat kan vara av juridisk vikt 
och ha en likabehandlingsaspekt – och medföra en form av ansvarsfrihet för 
läraren i en alltmer juridifierad skola (Bergh, 2010). En detaljstyrning som 
gör lärares handlade mer lika som grupp kunde också stärka lärares pro-
fessionalisering utåt mot andra (föräldrar, elever och omgivande samhället). 

 
Tablå 3.1. Professionellt ansvar versus redovisningsskyldighet som skilda logiker för 
professionalism. (Fritt från Englund och Solbrekke, 2015).  

Professionellt ansvar  Redovisningsskyldighet 
Grundat i ett professionellt 
mandat 

 Definierat av styrning 

Situerade bedömningar  Standardiserade kontrakt 
Tillit  Kontroll 
Moralisk rationalitet  Ekonomisk/juridisk rationalitet 
Intern evaluering  Extern granskning 
Förhandlande ´standards´  Förutbestämda indikatorer 
Implicit språk  Transparent språk 
Utformad av professionen  Politiska mål 
Relativ autonomi och oundvik-
ligt personligt ansvar 

 Tillmötesgående av överordnades 
beslut 

Proaktiv  Reaktiv 
 
Karaktäristiska skillnader mellan de två olika logiker för professionalism 
som här presenteras har av Englund och Solbrekke (2015) sammanställs i 
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en tablå (se tablå 3.1). Jag återkommer till denna i samband med diskuss-
ionen om villkor för lärares skrivande och professionella handlingsut-
rymme.  
 
Det finns således en spänning mellan professionellt ansvar och redovisnings-
skyldighet. I antologin In Tension between Organization and Profession: 
Professionals in Nordic Public Service (2007) uttrycker Aili (m.fl.) proble-
met som en kamp mellan organisation och profession, som två konkurre-
rande diskurser med inflytande över lärares handlingar och deras uppfatt-
ningar om vad som är professionellt eller rätt handlande i olika situationer. 
Agevall och Jonnergård (2007) beskriver med utgångspunkt från Aristoteles 
de avgörande elementen för professionellt handlande som förmågan att 
uppfatta (erkänna), bedöma och känslomässigt engagerat lösa problem, vil-
ket är i linje med Englunds och Solbrekkes definition av professionellt an-
svar:  

To sum up, essential elements for professional practice are the ability to rec-
ognize the situation at hand, to evaluate the work needed, and to feel emo-
tionally involved in solving the problems at hand. A precondition for profes-
sional practice is therefore to exercise discretion in one´s choice of action in 
the specific situation and to exercise self-control in the work situation. (Age-
vall & Jonnergård, 2007, s. 48.) 

De menar att som en följd av detta kan effekter av förändringar av kont-
rollmekanismer inom en organisation undersökas genom studier av hur pro-
fessionella uppfattar, erkänner, bedömer och känner sig engagerade i att 
lösa (situationella) problem. Detta motiverar studier av lärares problem i 
samband med skrivande som ett sätt att undersöka villkor som påverkar 
(begränsar och möjliggör) lärares handlingsutrymme och de diskursiva vill-
kor som kommer av professionaliseringsprocesser och kamp mellan pro-
fessionalismlogiker.  
 
Lärares professionella handlingsutrymme är av centralt intresse i avhand-
lingen. Utgångspunkten är en förståelse av lärares professionalism och pro-
fessionella identitet som avgörande för deras individuella handlande (pro-
fessionalitet) samt en förståelse av professionalism som en ständigt på-
gående social förhandling och maktkamp om vad professionellt handlande 
innebär. Professionalisering förstås som en pågående social process där lä-
rare strävar efter status, auktoritet och bestämmanderätt över egna arbetet 
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i relation till externa aktörer med inflytande över skolan och undervis-
ningen. Lärares skrivande undersöks i studien med utgångpunkt i den soci-
ala praktiken och med fokus på det lärare talar om som problematiskt eller 
komplext i samband med sitt skrivande. Därefter undersöks de texter lärare 
skriver med hjälp av analyskoncept som hämtats från här presenterade teo-
rier om text och skrivande. Slutligen tolkas resultaten utifrån teorier om 
lärarprofession.  
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4 Metod 
Hur går det att studera lärares skrivpraktiker och att visa hur lärares skri-
vande formas av såväl yttre som inre krav, förväntningar och förutsätt-
ningar? Ur ett teoretiskt perspektiv kan lärarna såsom visades i föregående 
kapitel anses både ha och inte ha makt över sitt handlande i allmänhet och 
skrivande i synnerhet. Text, diskurs och makt betraktas som något som 
samtidigt påverkar, styr och förtrycker och påverkas, skapas, och revolte-
rar. Det sker inom den lokala kontexten såväl som i en större kulturell kon-
text. Det är viktigt att ha balans mellan teorier som betonar strukturella 
begränsningar för lärares handlingar och teorier som betonar lärares agent-
skap, speciellt som det förstnämnda kan skapa missmod över situationen 
och det senare leda till skuldbeläggning ”när det egentligen är förväntning-
arna på dem som är orimliga” (Persson, 2008, s. 75). En sådan förståelse 
för makt och för relationen mellan forskning och den praktik som studeras 
får konsekvenser för valet av metod. För att förvalta det dubbla perspektivet 
på makt och förmåga till individuell påverkan inom en social praktik har 
Faircloughs kritiska diskursanalys kombinerats med Bartons ekologiska syn 
på literacy (Clark & Ivanič, 1997). New Literacy har aktivitet i fokus och 
undersöks i första hand genom etnografiska metoder med textanalys som 
komplement. Kritisk diskursteori har, tvärtemot, text i fokus och undersöks 
genom textanalys med observationer och samtal som komplement.  

 
Avhandlingens studieobjekt är gymnasielärares skrivpraktiker och de vill-
kor som formar dessa. De analysenheter som används för att undersöka 
detta är, dels lärares tal om skrivande, dels texter de skrivit. Intresset för-
läggs till skrivandet som en del av en kontextuell struktur och inte till en-
skilda deltagares upplevelser eller intentioner. Detta studeras med etnogra-
fiska perspektiv och etnografiska metoder såväl som textanalyser.  
 

4.1 Etnografiskt perspektiv  
Den empiriska studien har utförs under tre år på en svensk gymnasieskola. 
Fältstudier har använts för att möjliggöra återkommande kontakt med fäl-
tet, i syfte att följa förändringsprocesser i skrivpraktiken och för att ge ut-
rymme för forskarens självreflektion däremellan (Gobo, 2011, s. 16). Grun-
den för en etnograf är att få svar på frågan om vad som händer i den del av 
världen hen har valt att studera (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 2; 
Gobo, 2011, s. 18). I den här studien innebar ett sådant förhållningssätt att 
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det viktigaste var att fånga de aspekter av skrivande som lärarna på den 
undersökta skolan själva valde att lyfta fram i samtal. New Literacy-forska-
ren Street skiljer på att göra etnografi, att ha ett etnografiskt perspektiv och 
att använda etnografiska metoder (Street m.fl., 2011). Studien har ett etno-
grafiskt perspektiv: det lärarna inledningsvis valde att föra fram om sitt skri-
vande har avgjort studiens inriktning och gjort bildanvändning, skrivande 
av åtgärdsprogram samt framtagande av gemensamma mallar för omdömen 
till föremål för fördjupande delstudier. Observationer och samtal har också 
använts och studien bygger även på analyser av insamlade texter. 
 
Här följer en presentation av den aktuella skolan och lärarna tillsammans 
med redogörelser för urvalsprinciper. I kvalitativ forskning är urvalet avgö-
rande för resultaten och de anspråk som kan göras utifrån dessa (Rapley, 
2011). Därefter presenteras de olika former av data som förekommer i stu-
dien, hur de samlats in, dokumenterats och analyserats. Efter en allmän ge-
nomgång av metod redovisas vilka informantgrupper och metoder som va-
rit aktuella för de olika delstudierna. Avslutningsvis presenteras etiska över-
väganden och en metoddiskussion. 
 

4.2 Studiens lokala sammanhang  
Den studerade gymnasieskolan har omkring sjuhundra elever och sjuttio 
lärare indelade i programarbetslag under tre rektorer. Den erbjöd vid studi-
ens inledning samtliga nationella program och hade även specialiserade pro-
gram med rikstäckande rekrytering. Skolchefen (vid tiden för studiens första 
två år) betonade framtid och utveckling i sitt arbete. Det geografiska läget 
kan närmast beskrivas som glesbygd där upptagningsområdet är stort av-
ståndsmässigt och där det finns minst en större stad i närheten med skolor 
som konkurrerar om eleverna. På skolan utvecklades under studiens gång 
distansundervisning för att tillmötesgå önskemål från föräldrar och elever. 
Skolan är kommunal och drivs genom ett samarbete mellan två kommuner 
där den ena parten står för en tredjedel av de ekonomiska resurserna och 
motsvarande en tredjedel av eleverna. Den andra kommunen står för de 
andra två tredjedelarna.  
 
Det som starkast utmärker skolan är en förhållandevis snabb digitaliserings-
process, och det är på grund av snabbheten i denna process skolan valdes 
ut för studien. Den snabba implementeringen av digital arbetsmiljö, vilken 
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presenteras i tablå 4.1, gav ett unikt tillfälle att följa de processer som digi-
talisering initierar. Skolan genomgick strax före och under studien åtskilliga 
förändringar av den digitala arbetsmiljön.  
 
Tablå 4.1. Förändringar av lärarnas digitala arbetsmiljö på den undersökta 
skolan över tid.  

Tidpunkt Förändring av digital arbetsmiljö 
Hösten -10 Lärplattform införs och ska användas i samtliga kurser 
Hösten -11 En dator per elev och lärare 
Våren -12 OH-apparater och katedrar byts mot digitala projekto-

rer, högtalarsystem och pulpet med uttag för bärbar da-
tor.  
Lärare ombeds digitalisera sitt material, får behålla mot-
svarande två flyttlådor icke-digitalt material per lärare.31  
Lärare ombeds producera sitt eget läromedel, enbart di-
gitala läromedel får från och med nu köpas in.  
Tillgång till internet går från dålig till utmärkt.  

Hösten -12  
Våren -13 Frånvarorapportering sköts digitalt, dvs. lärarna för när-

varo digitalt och datagenererade sms sänds till målsmän 
vid frånvaro. 

Hösten -13  
Våren -14 Betyg och bedömning ska kommuniceras digitalt  
Hösten -14  

 
Digitaliseringsprocessen för den aktuella skolan inleddes 2010 genom im-
plementering av en lärplattform. Hösten 2011 byttes de stationära dato-
rerna i lärarnas arbetsrum samt i en elevdatorsal ut. Tanken var att alla 
lärare och elever därefter skulle ha likdana bärbara och individuella datorer. 
Trots problem med hårdvara, dålig hållbarhet i datorernas lock samt all-
varliga problem med uppkopplingen till internet, ansåg skolledningen och 
de flesta lärarna att implementeringen var lyckad. Omkring ett halvår se-
nare gjordes en omfångsrik förändring av lärarnas fysiska arbetsmiljö ge-
nom att klassrummen inte längre var utrustade med kateder och Over Head-
apparat (OH-apparat) utan i stället försågs med en mindre pulpet med möj-

                                                      
31 Läromedel undantogs då det placerades i ett gemensamt läromedelsbibliotek, en 
del av skolbiblioteket, där lärare kunde låna läromedel efter behov.  
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lighet att koppla in den bärbara datorn till högtalarsystem och digitala pro-
jektorer. I samband med denna förändring skapades även fler grupprum och 
lektionssalar i form av miniaulor där eleverna fällde upp bord från stolsryg-
gen framför i stället för de tidigare parbänkarna. I samband med föränd-
ringen av den fysiska miljön gick möjligheten till internetuppkoppling från 
dålig till mycket god för hela skolan. Under de följande åren lades stegvis 
lärares administrativa arbetsuppgifter om till att utföras digitalt. Frånvaro-
rapportering med datagenererade sms till vårdnadshavare följdes av krav 
från skolledningen på att betyg, omdömen, feedback (återkoppling) och ar-
betsuppgifter för elever skulle distribueras via lärplattformen. Lärarna er-
bjöds efter önskemål kollegial fortbildning i datakunskap och speciellt i 
hantering av lärplattformen.  
 
Här följer en beskrivning av de genomförda fältstudierna. Skolan besöktes 
under i genomsnitt en (sammanhållen) vecka per termin från hösten 2011 
till hösten 2014 (se tablå 4.2 för fördelning över tid). Veckorna planerades 
i samråd med lärarna utifrån vad som planerades skolmiljön. Ledande i pla-
neringen av besöken var möjligheter att göra observationer av olika skriv-
aktiviteter, att lärarna hade gott om tid för samtal samt att tillräckligt lång 
tid hade gått från föregående besök för att processer kring skrivande skulle 
ha förändrats. 
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Tablå 4.2. Fältveckornas fördelning över de tre åren, insamlingsmetod och doku-
mentation. 

Period Metod Material 
Hösten -11 
november 

Observationer 
Samtal 
Intervjuer 

Fältanteckning 
Ljudupptagning (3 t) 
Textinsamling 

Våren -12 
maj 

Observationer 
Samtal 
Intervjuer 

Fältanteckning 
Ljudupptagning (5,5 t) 
Textinsamling 

Våren -13 
februari 

Observationer 
Samtal 

Fältanteckning 
Textinsamling 

april Observationer 
Samtal 
Gruppsamtal 

Fältanteckning 
Ljudupptagning (2 t) 
Textinsamling 

Hösten -13 32 Telefonsamtal 
Mejlväxling 

Fältanteckning 
 

Våren -14 
april33 

Samtal 
Intervjuer 

Ljudupptagning (8 t) 
Textinsamling  
Fältanteckning 

Hösten -14 
Dag i augusti  

 
Kopiering av åtgärdspro-
gram  

 
Textinsamling 

november Slutintervjuer Ljudupptagning (15,5 t) 
Enkät 

 
Under de första två fältbesöken avgjordes inriktningen på studien, det vill 
säga de skrivhändelser som lärare talade om som problematiska eller kom-

                                                      
32 Genom ett telefonsamtal med rektor i augusti 2012, inför ett planerat besök på 
skolan, meddelades att skolledningen ändrat sina planer för hösten och att planerade 
aktiviteter kring skrivande bytts mot andra. Det som byttes bort var så starkt invol-
verat i studien att jag ansåg att min närvaro riskerade att påverka fältet på ett sätt 
som inte gynnade studien. Jag avvaktade med besöket och lät processen på skolan 
gå vidare innan jag kontaktade lärarna igen. De hade då kommit in i den nya akti-
viteten. I november kontaktade jag lärarna i informantgrupp A via mejl och hörde 
mig för hur de hade det, vad som hände och om det kunde passa med besök i feb-
ruari i stället. Telefonsamtal ägde rum med tre av informanterna i oktober–novem-
ber. 
33 Besöket våren 2014 skulle ha ägt rum i februari men sköts av hälsoskäl till april. 
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plexa valdes som centrala för studien. Under de följande fältbesöken foku-
serades på dessa skrivhändelser. Fältanteckningar och ljudupptagningar va-
rierar i omfång: perioder av större mängd ljudupptagningar innebar färre 
fältanteckningar och tvärtom. Valet av metod gjordes mot bakgrund av be-
hovet att kunna analysera lärarnas tal om specifika företeelser. Med samtal 
avses här informella samtal som i stor utsträckning leddes av informanten 
medan intervjuer i stor utsträckning byggde på i förväg planerade frågor. 
Slutintervjun var enskild och baserades på en enkät. (Se vidare 4.4.2 Samtal 
och intervjuer.)  
 

4.3 Urval av lärare 
Eftersom avhandlingens frågeställningar rör lärares tal om sitt skrivande 
krävdes lärare som ville tala med mig om sitt skrivande. Då det fanns an-
ledning att på förhand tänka att lärarnas skrivpraktiker skulle kunna vari-
era med hänsyn till olika bakgrundsfaktorer, som undervisningsämne, kön 
och ålder, fanns behov av informanter med olika sådan bakgrund. Via rek-
tor ställdes ursprungligen en förfrågan om någon lärare var villig att ställa 
upp för skuggning under en vecka för att jag skulle kunna studera lärares 
digitala skrivande. (Se 4.4.1 för detaljer kring skuggning.) Rektor frågade 
om jag önskade följa en lärare som var avancerad i sin teknikanvändning, 
medelmåttig, eller ointresserad. Eftersom det ursprungligt formulerade syf-
tet var inriktat mot enbart digitalt skrivande valdes en lärare som rektor 
bedömde ligga i framkant när det gällde användande av digital teknik i 
undervisningen. Läraren svarade ja till min förfrågan. Genom att följa lära-
ren i alla aktiviteter som innefattade någon form av skrivande under en 
första vecka kom jag i kontakt med flera andra lärare på skolan. Kontak-
terna knöts i personalrum, i korridorer, i matsalen och på möten som den 
skuggade läraren deltog på. Jag träffade vid detta tillfälle ungefär hälften av 
skolans omkring sjuttio lärare, och fick tillfälle att samtala med ett tjugotal 
lärare om deras eget skrivande som del av deras arbetsvardag. Det käll-
material som samlades in denna första fältvecka bestod mestadels av fältan-
teckningar från spontana möten och tre timmar ljudupptagningar av samtal 
med hjälp av diktafon.  
 
Samtalen som spelades in ägde i störst utsträckning rum med den skuggade 
läraren, men fyra andra lärare valdes ut för enskilda samtal. Av dessa samtal 
spelades alla in utom ett, då läraren inte medgav detta. Vid detta möte för-
des enbart fältanteckningar. Urvalet av lärare för enskilda samtal gjordes 



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

91 
  

utifrån lärarnas benägenhet att kommunicera om sitt skrivande. Det finns 
dock ett undantag, nämligen en lärare som av eleverna utpekades som mest 
negativ till den pågående digitaliseringen. Jag sökte upp denna lärare, trots 
att hen inte spontant sökte sig till mig för att prata om digitalisering och 
skrivande. Vid samtalet visade sig även denna lärare vara mycket kommu-
nikativ. Sammantaget blev gruppen med de fem lärarna i viss mån represen-
tativ för skolan då de tillsammans hade alla rektorer som chef, var av olika 
kön och ålder, arbetade i olika arbetslag och undervisade i olika ämnen – 
på såväl yrkesförberedande som högskoleförberedande program. Ett pro-
gram som representerades av de utvalda lärarna var dessutom organiserat 
som en lärlingsutbildning med större inslag av elevkontakter på distans. 
 
Under de återkommande fältveckorna kom jag att träffa fler lärare som del-
tog i samtalen om skrivande och gruppen av lärare som jag mötte i enskilda 
samtal utökades. (Jfr Heath och Street, 2008, om gradvis utökning av etno-
grafiska studier.) De lärare jag haft enskilda samtal med har jag återkommit 
till vid nästföljande fältbesök fram till en avslutande intervju hösten 2014. 
På detta sätt byggde jag upp en relation med allt fler lärare och fick möjlig-
het att följa deras tankar över längre tid. Urvalet av informanter gjordes 
efter principerna: 
 

• Kan de verbalisera sina tankar kring sitt skrivande?  
• Tillför de åsikter som inte redan framförs av andra informanter?  
• Kan de genom någon av kategorierna kön, ålder, arbetslagstill-

hörighet, chef, elever, undervisningsämne, tid i läraryrket eller 
digital kompetens/intresse komplettera eller bredda informant-
gruppen och därmed göra den mer representativ för skolan som 
helhet?  

4.3.1 Informantgrupper 
Personalen på skolan delas här in i informantgrupper för att möjliggöra en 
översiktlig beskrivning av de olika delstudierna. Största delen informanter 
är lärare. Dessa har kategoriserats i tre grupper: A, B och C. Jag har haft 
nära och återkommande kontakt med informanterna i grupp A och mer 
sporadisk kontakt med informanterna som enbart ingår i grupp C. (Grupp 
A ingår i grupp B, som i sin tur ingår i grupp C.) 
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Tablå 4.3. Informanter fördelat på informantgrupp och datainsamlingsmetod. 
(”Möte om textmallar” har skiljts från gruppsamtal som de vid metodgenomgången 
inkluderats i.) 

 

 

                                                      
34 Ett möte sker i april 2013 mellan skolledning och ämnesföreträdare som ett led i 
arbetet med att ta fram en gemensam mall för alla lärare att använda när omdömen 
skrivs i samband med utvecklingssamtal. Lärare som deltar verbalt i diskussionen 
på mötet har angetts i tabellen. Ljudupptagning sker under mötet och används i 
delstudien om omdömesskrivande (kapitel 9).  

                                 Metod:                     
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Informanter: 

Lärare Informant-
grupp 

1–2 A B C X X X X X X 
3–7 X X X X X  
8 X X X X   
9   X X X X X 
10   X X X X  
11   X  X   
12   X X  X  
13     X X X X 
14     X X X  
15     X X   
16–17     X  X X 
18–22     X   X 
23–ca 50     X  X  
ca 51–69      X    
Skolledare     X  X 

   X X  
     X 

Personal med stödfunktion    X  X 
   X   
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Informantgrupp A (lärare 1–8 i tablå 4.3) består av åtta lärare som har 
skuggats, det vill säga följts under sitt arbete på ett sätt som gjort observat-
ioner av och informella samtal möjliga. Efter första året hade fem informan-
ter skuggats. Efter andra året hade åtta informanter skuggats35. För en lä-
rare försvårades skuggningen av olika skäl och kom endast att bestå av ob-
servationer under en lektion och ett efterföljande samtal, för övriga obser-
verade informanter gäller att jag i början av varje bekantskap skuggade dem 
under en till fem arbetsdagar och vid fältbesöken därefter förde återkom-
mande samtal och i några fall även upprepade skuggningar. Med samtliga 
lärare i informantgrupp A har således enskilda, informella samtal förts vid 
återkommande tillfällen (terminsvis). De enskilda samtalen har dokumente-
rats genom ljudupptagningar eller fältanteckningar (ofta båda delar). Samt-
liga lärare i informantgrupp A ingår även i informantgrupp B och deltog 
således även i den så kallade slutintervjun.  

 
Informantgrupp B (lärare 1–12 i tablå 4.3) definieras av deltagande i slut-
intervjun hösten 2014. Slutintervjun var semistrukturerad med frågor som 
hämtats från Gunnarsson (år) (se 6.1.1, samt bilaga 1). Intervjuerna varade 
mellan en halv och en och halv timma. Även om alla lärare i grupp B inte 
uttryckligen skuggats har jag haft möjlighet att observera de flesta av dem i 
undervisning, kollegiala samtal i arbetsrummet och personalrummet eller i 
konferenssammanhang. I samband med dessa tillfällen har enskilda, infor-
mella, samtal om deras skrivande ägt rum. Urvalet till slutintervjun gjordes 
med särskilt fokus på variationer i skrivpraktiker. Två lärare som tillfråga-
des om deltagande på slutintervjun besvarade inte den via mejl utsända för-
frågan (lärare 14 och 15 i tabellen). Jag träffade och samtalade kort med 
dessa lärare under mitt sista besök på skolan och de framförde då inget skäl 
till varför de avstått.  
 
Informantgrupp C (lärare 1– ca 50 i tablå 4.3) består av samtliga lärare jag 
kommit i personlig kontakt med på skolan och som uttalat sig om någon 
aspekt av sitt skrivande. Kontakten med dessa lärare (om de inte även tillhör 
grupp A eller B) ägde företrädesvis rum genom presentationsrundor med 
hjälp av informanterna ur grupp A under dagar för skuggning, samt vid de 
återkommande besöken i skolans personalrum. De gruppsamtal om skri-
vande som ägde rum i personalrum, matsal och i arbetsrum har företrädes-

                                                      
35 En av dessa lärare hade jag tidigare samtalat enskilt med men inte observerat. 
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vis dokumenterats genom fältanteckningar. Till denna grupp hör informan-
ter som i enskilda samtal beskrivit sitt skrivande och delgett sina texter, men 
som inte ingår i grupp A eller B (dvs. varken deltagit i skuggning eller slut-
intervju).  
 
Övriga informanter på skolan har bestått av personal ur skolledningen och 
personal med olika former av stödfunktioner (så som bibliotek, reception, 
skolhälsa, vaktmästeri osv.). Sammantaget har tre skolledare och två ”övrig 
personal” varit informanter. Information från dem har använts till den all-
männa beskrivningen av digitaliseringsprocessen och för beskrivningen av 
arbetet med att ta fram gemensamma mallar för omdömen i samband med 
utvecklingssamtal. Materialet består till största delen av inspelade intervjuer 
med öppna frågor. (Sammantaget 2,5 timmar ljudupptagning).  
 

4.4 Datainsamling, bearbetning och analys 

4.4.1 Skuggning och observationer 
Med skuggning avses möjligheten att under sammanhängande tid följa in-
formanten under hela eller delar av arbetsdagar. Metoden har gett goda 
förutsättningar för observationer av informantens praktik och för återkom-
mande enskilda samtal om densamma. Att följa informanten under arbets-
dagen ger möjlighet att fördjupa samtalet om händelser som inträffat genom 
att de kan lyftas upp för samtal fler gånger med tid som ger utrymme för 
reflektion däremellan (se principer för deltagande observation i Gobo, 
2011, s. 17). Det ger också utrymme att bygga upp ett förtroende för mig 
som icke dömande utforskare av deras verksamhet. (Se vidare avsnitt 4.6.3 
om tillträde till fältet.)  
 
Det finns två slag av observationer i studien. Det ena är mer specifika ob-
servationer i form av fältanteckningar över skrivhändelser och ljudupptag-
ningar av informantens uttalade tankar under pågående skrivande. Det 
andra är observationer på avstånd av informantens skrivande i klassrum 
och arbetsrum, utan att informanten talar om sina tankar. Att be informan-
ten sätta ord på sin skrivprocess samtidigt som skrivandet pågick visade sig 
inte fruktbart.36 Därför fastställdes tidigt i studien att lärares tal om villkor 

                                                      
36 Detta undersöktes några gånger i början av studien utan att ge användbara resul-
tat.  
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för sitt skrivande skulle vara det centrala i studien, inte att fånga enskilda 
individers tankar under pågående skrivsituationer. Under studien användes 
observationer av skrivhändelser för att undersöka villkor i miljön, och som 
ett stöd för samtal, både i direkt samband med skrivsituationen och efteråt. 
Dessa observationer dokumenterades genom fältanteckningar och undan-
tagsvis av ljudupptagningar.  
 
Sammanfattningsvis användes observationer som allmänna iakttagelser av 
den fysiska miljön (arbetsplatsen eller klassrummet) såväl som den virtuella 
miljön (lärplattformen eller annan mjukvara). Dessa observationer har do-
kumenterats genom fältanteckningar och är del av beskrivningen av den ak-
tuella skolan och de materiella villkoren för skrivandet. Under fältbesöken 
det tredje året genomfördes enbart samtal eller intervjuer. Detta berodde i 
första hand på att mitt intresse riktades mot lärarnas tal om sin verksamhet, 
och speciellt tal om tidigare observerad verksamhet. I andra hand berodde 
det på tidsekonomi då jag tredje året hade fler lärare att följa. Jag bedömde 
att relationerna till informanterna tredje året var sådana att samtalen kunde 
ta vid där de senast slutade och att skuggning inte var nödvändig.  

4.4.2 Samtal och intervjuer 
I avhandlingen skiljer jag på samtal och intervjuer för att redovisa styr-
ningen av samtalet och intervjuarens roll i dialogen. Med samtal avses här 
möten i grupp eller enskilt där det inte fanns någon tydlig agenda. Avsikten 
var att följa den jag samtalade med genom att fråga vidare om det hen be-
rättade om. Samtalen hade därmed en tydligt induktiv karaktär. Planerade 
samtal spelades in om informanten medgav det, annars fördes fältanteck-
ningar. Spontana samtal spelades i mindre utsträckning in. Syftet med de spon-
tana samtalen (ofta med nya informanter) var att få syn på nya saker. Dessa 
nya saker återaktualiserades i kommande samtal eller intervjuer, och spelades 
då in.  
 
Med intervjuer avses enskilda möten med en agenda av teman, skapad uti-
från tidigare samtal. Intervjuerna var semistrukturerade och kan jämföras 
med det Aspers (2007, s. 144 ff.) talar om som tematiskt öppna intervjuer. 
Intervjuerna ägde företrädesvis rum med övrig personal och med lärarna vid 
den så kallade slutintervjun. Syftet med intervjuerna var att få en djupare 
förståelse av saker som redan påtalats i tidigare samtal. Intervjuerna hade 
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alltså som syfte att fördjupa, och i viss mån bekräfta, erfarenheter som tidi-
gare förmedlats och var därför mer styrda än det som här benämns som 
samtal. 
 
Vid både samtal och intervjuer är forskaren alltid medskapande i den dialog 
som förs (Linell, 2009; Heath & Street, 2008). I synnerhet karaktäriserades 
det som här kallas samtal av dialog. Detta oundvikliga fenomen kan ses som 
ett problem. En del av lösningen på problemet är en kritisk självmedveten-
het (Heath & Street, 2008, s. 28). Denna kritiska självmedvetenhet, och 
reflexivitet innebar bland annat återkommande analyser av den egna sam-
talsrollen i de ljudupptagningar som gjordes. Vid en sådan analys av ljud-
upptagningar efter det andra fältbesöket fann jag att en avslutande del av 
ett längre enskilt samtal var oanvändbart. Jag lockades att svara på infor-
mantens frågor i stället för tvärtom. Det föranledde större försiktighet vid 
kommande samtal. Genom att fältbesöken återkom fanns många olika till-
fällen att följa upp tidigare samtalsämnen. På så sätt minimerades risken för 
att någon central aspekt skulle bli bortglömd. Analysarbetet mellan fältbe-
söken, det vill säga det som beskrivits som etic perspectives eller utifrån-
perspektiv, gjorde att innehållet i tidigare samtal återkommande aktuali-
serades i nya (Street m.fl., 2011).  

Samtal 
Vanligast i studien var enskilda samtal. Dessa samtal hade informell och 
förtrolig karaktär med fokus på informantens uppfattning om skrivprakti-
ker och digitaliseringen av skolan. Informanten styrde i stor utsträckning 
samtalet. Följdfrågor från föregående termins samtal inledde samtalen. 
Samtalen dokumenterades företrädesvis genom ljudupptagningar (ca 34 
timmar). Fokus var under de enskilda samtalet att följa lärarens resonemang 
kring skrivande. Samtalen kännetecknades av följsamhet och intresse för 
vad som är aktuellt för läraren i enlighet med det etnografiska perspektivet. 
Vid enskilda samtal var inhämtande av godkännande smidigt att genomföra 
utan att samtalet stördes eftersom de riktade sitt tal till mig och inte någon 
annan. 

Slutintervju  
Hösten 2014 avslutades fältstudien genom en enskild slutintervju med tolv 
informanter. Utgångspunkt för intervjun var en enkät om yrkesskrivande 
utformad av Gunnarsson (se 6.1.1 och bilaga 1). De informanter som deltog 
i slutintervjun hade frågorna och svarsalternativen från enkäten framför sig 
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medan intervjuaren skrev svaren i enkäten samtidigt som ljudupptagning 
ägde rum (15 timmar och 21 minuter sammantaget). Informanterna presen-
terades en lista av återkommande skrivhändelser som sammanställt utifrån 
tidigare fältbesök. De ombads kommentera om någon skrivhändelse sakna-
des och de svarade på frågan om med vilken frekvens de ägnade sig åt skriv-
händelserna samt om de ansåg att skrivandet kännetecknades av frihet eller 
bundenhet. Enkäten användes för analyser i delstudien om vilka skrivhän-
delser lärare ägnar sig åt, resursanvändningen i samband med skrivande och 
för en av frågorna om vad som gör åtgärdsprogram svåra att skriva. Ljud-
upptagningarna har enbart genomlyssnats och transkriberats för delstudien 
om åtgärdsprogram, samt för belysande citat i resursanvändningskapitlet.  

Gruppsamtal 
Gruppsamtalen var oftast spontana och ägde företrädesvis rum i arbetsrum 
och personalrum. Oftast initierades samtalet av att jag ställde en fråga om 
skrivande, eller genom att de frågade om min forskning. Dessa gruppsamtal 
gav överblick över samtalsklimatet kring skrivande på skolan. Eftersom 
framtagande av en gemensam mall för skrivande av omdömen i samband 
med utvecklingssamtal var ett pågående arbetslagsarbete på skolan förekom 
även planerade möten om detta skrivande. Det möte som åsyftas i tabell 4.2 
och 4.3 är ett specifikt möte mellan ämnesföreträdare och skolledning våren 
2013 då den gemensamma mallen för omdömen diskuteras. Detta möte do-
kumenterades genom ljudupptagning. Arbetet med mallen för omdömen 
skapade även diskussioner på arbetslagsmöten och så vidare. Dessa grupp-
samtal dokumenterades genom fältanteckningar då det bedömdes mest följ-
samt gentemot informanterna, eftersom inget avbrott då behövde göras för 
inhämtande av godkännande för inspelning.  

4.4.3 Transkribering 
De inspelade samtalen bastranskriberades och indexerades. Indexeringen 
gjordes i en första analysfas utifrån skrivhändelse (och vad som talas om 
som problematiskt eller komplext) och vid en andra analysfas utifrån vilka 
villkor för skrivande som berörts. Upprepade genomlyssningar av ljudupp-
tagningarna har gjorts i samband med respektive delstudie och med den 
nämnda indexeringen av bastranskriberingen som guide. Sammantaget be-
står de enskilda inspelade samtalet av 33 timmar och 48 minuter. Fältan-
teckningar gjordes för hand i en anteckningsbok för respektive fältbesök 
och dessa indexerades sedan på samma sätt som bastranskriberingarna av 
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ljudupptagningarna och användes vid de olika delstudierna. Fintranskript-
ionen av samtalen följde allmänna förhållningsregler kring transkription 
och liknar det Linell benämner förenklad transkription (2011, s. 151–158). 
Det gjordes för att främja läsbarheten, och för att avhandlingens intresse 
rör vad lärarna talar om och inte hur det gör det. Andra semiotiska resurser 
som användes under samtalet, som emfas, tankepaus, och så vidare, tran-
skriberades enbart om dessa bedömdes ha avgörande betydelse för det jag 
avsåg belysa. Kortare tankepauser har markerats med punkt i transkriptet 
och enstaka förekomster av emfas beskrivs i den efterföljande texten. Åter-
givelsen av lärarnas tal har inga naturalistiska ambitioner utan är en rekon-
struktion anpassad efter studiens syfte (jfr Hultin, 2006). 

4.4.4 Urval och insamling av texter 
I studier av skrivpraktiker är själva kontexten det viktigaste. Där finns in-
tressefokus och textanalyser av insamlade artefakter är ett bidrag till stude-
randet av denna sociala praktik. Detta förhållande skiljer sig något från 
andra, mer sociolingvistiska studier, där intressefokus ligger på texten och 
där etnografiska data används för att förklara texten (Karlsson & Strand, 
2012). 
 
Under studiens gång samlades skrivna texter in. Detta gjordes företrädesvis 
genom att den skuggade läraren skapade en fil i sin dator och allteftersom 
dagen gick och olika texter aktualiserades i samtal eller skapades så gjordes 
en kopia som klistrades in i denna fil. Vid dagens slut skickade läraren filen 
till mig. Det förekom också att kopior togs på material som inte var lättill-
gängligt digitalt, och på material som redan kopierats upp och fanns lättill-
gängligt, som till exempel uppgifter som delats ut till elever. Ett urval av 
dessa texter analyseras i de olika delstudierna.  
 
Principen för textinsamlingen var att texterna antingen förekom som exem-
pel i samtal med lärarna eller var texter som producerades eller användes 
under den tid lärarna skuggades. De flesta texter som användes och som 
producerats av läraren samlades in37. Elevtexter med lärares bedömningar 
samlades inte in via kopiering utan dokumenterades genom fältanteck-
ningar. Insamlandet av texter som lärarna producerade för hand eller som 
på annat sätt var svårfångade, som skrivande på tavlan, i elevers texter eller 

                                                      
37 I en undervisningssituation kan många aktiviteter pågå samtidigt varför använ-
dandet i detta sammanhang avser den aktivitet som läraren deltog i.  
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med elevers datorer, dokumenterades genom fältanteckningar eller fotogra-
fering. Fotografering gjorde det möjligt att utesluta personuppgifter i data-
insamlingen. I de fall lärare skickat eller lämnat material har personuppgif-
ter tagits bort av läraren.  
 
Undervisningsmaterial i form av bildpresentationer producerade av lärare 
är föremål för den delstudie som presenteras i kapitel 7. Dessa har samlats 
in i den utsträckning lärare använt dem under skuggningen. Av åtta lärare i 
informantgrupp A använde fem bildpresentationer (det vill säga texter pro-
ducerade med hjälp av Powerpoint) under skuggningen. Tre av lärarna an-
vände bilder i dessa. Ett flertal bildpresentationer samlades från dessa tre 
lärare, i några fall även presentationer som inte användes eller producerades 
vid skuggningen om de lyftes fram som exempel vid tal om användning av 
bildpresentationer i undervisning.  
 
Åtgärdsprogrammen kopierades från skolans arkiv efter skolledningens 
medgivande. Kopieringen ägde rum i augusti 2014 och omfattade åtgärds-
program skrivna hösten 2011 till våren 2014. Sekretessbelagd information 
ingick inte i urvalet. Till åtgärdsprogrammen hör enligt skolans rutiner an-
mälningar från undervisande lärare samt uppföljningar. Även dessa har 
samlats in då de bifogats åtgärdsprogrammen och kan ses som en del av 
dessa. Materialet bestod av 68 åtgärdsprogram, 500 anmälningar, 33 ut-
redningar och 40 uppföljningar. Till enstaka åtgärdsprogram, speciellt rö-
rande ämnet svenska, fanns bilagor med flera sidors instruktioner och för-
teckningar över kunskapskrav och arbetsuppgifter. En av dessa bilagor ko-
pierades medan övriga noterades men inte kopierades då de inte bedömdes 
utgöra underlag för textanalys. Materialet som rör åtgärdsprogram har di-
gitaliserats genom att det skrivits av till en databas skyddad av inloggning 
och i samband med det avidentifierats. Papperskopiorna har därefter för-
störts även om materialet består av offentliga handlingar. 
 
Ett flertal omdömen i samband med utvecklingssamtal har samlats in. Dessa 
har tillhandahållits genom lärare i informantgrupp B och består dels av om-
dömen de skrivit själva, dels av omdömen andra lärare skrivit. (I de fall 
andra lärare skrivit omdömena var deras namn borttagna redan vid in-
samlingen.) 
 
Styrdokument rörande åtgärdsprogram samt underlag för utvecklingssam-
tal har också samlats in. Likaså har material samlats in som presenterar 
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skolan, olika program och olika studieinriktningar. Information i samband 
med händelser på skolan har också samlats in. Dessa dokument har använts 
för att få kännedom om kontexten. Bland de övriga texter som samlats in 
finns protokoll från möten, e-post, genomgångar på tavlan, uppgiftsin-
struktioner samt olika former av text som publicerats via kursrummen i 
skolans lärplattform. Den mest omfattande insamlingen har gjorts för de 
skrivhändelser som lärarna talade om som problematiska och som var fö-
remål för fördjupande studier. Insamlingen av texter har således i hög ut-
sträckning styrts av de samtal som förts.  

4.4.5 Analys i tre faser 
Ett etnografiskt perspektiv innebär att de frågor som deltagarna i fältet 
själva ställer om sin egen praktik, och de uppfattningar som de själva anser 
vara relevanta, är de som också är relevanta för studien. Att undersöka del-
tagarnas uppfattningar om sin värld kräver ett självreflektivt förhållnings-
sätt och medvetenhet om forskarens påverkan på fältet och på konstrukt-
ionen av kunskapen om detta (Aspers, 2007; Hammersley & Atkinson, 
2007; Silverman, 2011). Ett upplägg med återkommande fältstudier har 
skapat förutsättningar för att träda in i och ut ur empirin och analysarbetet 
på ett sätt som både främjar självreflexivitet och förståelse för det studerade 
fenomenet. Rapley beskriver vikten av återvändande: 

For me, engaging in rounds of fieldwork (so data collection) and office-work 
(so analysis and note-taking) is essential practice. The reason we engage in 
qualitative research is to discover phenomenon, in all its textures and nu-
ances, to focus on and explore. The easiest way really to achieve this is to 
flip between phases of office- and fieldwork, so that they mutually inform 
each other. (Rapley, 2011, s. 285) 

Även om analysarbetet har kännetecknats av cirkelrörelser in i och ut ur 
materialet, så kan i grova drag tre faser urskiljas. Den första fasen är en 
kartläggning med syfte att hitta giltiga teman för lärares skrivande: vilka 
skrivhändelser lärare ägnar sig åt och vad de talar om som problematiskt 
eller komplext38. Efter denna första kartläggande fas började den egentliga 
analysen som jag kallar analyssteg 1. Denna fas av analysen såg olika ut i 
de olika delstudierna, men hade som syfte att beskriva och förstå villkor för 

                                                      
38 Även kartläggningen innehåller analys, av tematisk karaktär (Rapley, 2011), men 
jag har valt att benämna det kartläggning för att skilja denna fas från de mer teore-
tiskt färgade analyserna.  



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

101 
  

skrivande i den situationella (lokala) kontexten. I de flesta delstudier använ-
des olika teoretiskt motiverade analysredskap. Jag arbetade dock i denna 
fas företrädesvis med så kallad generell analys av det empiriska materialet: 
systematiskt kodning, reflektioner över resultatet, förfinad kodning (slå 
samman och splittra grupper) och undersökning av relationer mellan de vik-
tigaste klustren (Rapley, 2011, s. 435–438). Den avslutande analysen, ana-
lyssteg 2, undersöker den vidare kulturella kontexten. Det görs med hjälp 
av Clark och Ivaničs (1997) representation av skrivprocessen. Resultatet 
sammanställs genom en tematisk analys utifrån vilken slutsatser dras i av-
handlingens sista resultatkapitel (kapitel 10 Analys och slutsatser).  
 

4.5 Översikt över delstudierna 
För de olika delstudierna har olika former av data utgjort det huvudsakliga 
underlaget. I tablå 4.4 presenteras en översikt över de fem delstudierna och 
den avslutande analysen vad gäller undersökningsfrågor, val av informant-
grupp, datainsamlingsmetod och analyskoncept för de respektive delstudi-
erna. Utförligare metodbeskrivningar presenteras i introduktionen till re-
spektive resultatkapitel.  
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Tablå 4.4. Relation mellan delstudier, undersökningsfrågor samt val av informant-
grupp, insamlingsmetod och analyskoncept.  
  
Undersökningsfrågor Metod/Analys 
Kapitel 5) Skrivhändelser i lärares yrkesvardag 
Vilka återkommande skrivhändelser ägnar sig lärare åt 
och med vilken frekvens är de återkommande? Vilka 
skrivhändelser talar lärarna om som problematiska eller 
komplexa? Vilka skrivhändelser kännetecknas av frihet 
respektive bundenhet? 

Grupp B, fältstudier, 
slutintervju. Fritt och 
bundet skrivande 
(Barton, 2007) 

Kapitel 6) Användning av resurser för skrivande  
Vilka resurser – i form av erfarenhet från skrivutbildning 
och fritidsskrivande, interaktion med andra personer, 
och materiellt – uppger lärarna att de använder sig av? 
Hur beskriver lärarna skrivsituationen? Vilka samband 
finns mellan lärares användning av resurser för skrivande 
och deras inställning till (ny) digital teknik i skolan? 

Grupp B (A), slutin-
tervju (fältstudier) 
Attityd till ny teknik i 
skolan 

Kapitel 7) Användning av bilder i undervisningsmaterial  
Hur talar läraren om sina val av bilder vid skapandet av 
ett undervisningsmaterial? Vad, i relation till lärarens 
motiveringar av bildval, karaktäriserar bilderna i under-
visningsmaterialet? Vilka villkor för skrivande framträ-
der i samband med att bilder hämtas från internet genom 
kommersiella sökmotorer? 

En ur grupp A/ en 
text, samtal, observat-
ion, fältstudie. Moda-
litet, processer (Kress 
& van Leeuwen, 
2006) 

Kapitel 8) Skrivandet av åtgärdsprogram  
Vari består svårigheterna med att skriva åtgärdsprogram 
enligt lärarna själva? Vilka uttryck tar sig dessa svårig-
heter i texterna? Hur förhåller sig lärarna till mallen 
(blanketten) de anmodas använda för att skriva åtgärds-
program? 

Grupp B, 68 texter, 
slutintervju, fältstu-
dier. Modala hjälp-
verb, referenser, ord-
fördelning, topiker 

Kapitel 9) Att enas om ett gemensamt sätt att skriva omdömen 
Hur ser skillnader i lärarnas individuella skrivpraktiker 
kring omdömen ut? Vilka villkor för skrivande framträ-
der genom lärarnas motiveringar av standardisering re-
spektive diversitet i samband med skrivande av omdö-
men? Hur kan svårigheter i arbetet med att skapa en ge-
mensam mall för skrivande förstås som manifestationer 
av motstridiga professionalismdiskurser? 

Grupp B (C), grupp-
samtal (möte), slutin-
tervju, textinsamling 
under fältstudier. 
Standardisering och 
diversitet 

Kapitel 10) Analys och slutsats: lärares yrkesskrivande   
Vad kännetecknar gymnasielärares skrivande i en digita-
liserad skola? Vilka diskursiva villkor för skrivande i en 
skola där materiella förutsättningar förändras, kan iden-
tifieras sett till en vidare kulturell kontext? 

Resultat från ovanstå-
ende delstudier. 
Skrivprocessen (Clark 
& Ivanič, 1997). Ett 
flertal teoretiska kon-
cept, bl.a. röster och 
interdiskursivitet. 
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4.6 Forskningsetisk hänsyn 
Forskningsetisk hänsyn kräver att forskaren reflekterar över sin verksamhet 
och följer de normer och lagar som gäller. Viktiga aspekter av god forsk-
ningsetik handlar om god vetenskaplighet i form av att ta vara på resurser: 
att ha precision i frågeställningar, att använda adekvata metoder, att inte 
utelämna observationer som inte passar in och att hantera bortfallsproblem 
på ett acceptabelt sätt (Hermerén, 2011, s. 24). Information som rör dessa 
aspekter har presenterats ovan och i de respektive resultatkapitlen, samt 
återkommer i den härpå följande metoddiskussionen. God forskningsetik 
måste följa forskningsetiska principer. Utifrån dessa principer gäller fyra 
krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. I det 
härpå följande avsnittet redogörs (med inriktning på potentiella problem) 
för hur dessa krav hanterats under studien. Att använda etnografiska meto-
der medför specifika etiska överväganden vad gäller respekten för infor-
manterna: att komma nära och att sedan avlägsna sig. En beskrivning av 
denna process avslutar avsnittet om forskningsetisk hänsyn.  

4.6.1 Informerat samtycke och frivillighet 
Innan det första besöket på skolan informerade skolledningen personalen 
om att en forskare från Örebro universitet skulle besöka skolan. Jag kon-
taktade via mejl den lärare som skuggningen avsåg och informerade om 
studiens inriktning. Muntligt delgavs att studien följde riktlinjerna för god 
etisk forskning från Vetenskapsrådet, vilket innebar att läraren och skolan 
skulle hållas anonyma i studien, att inga anteckningar skulle föras över nå-
got som rörde känsliga personuppgifter, att källmaterialet skulle förvaras 
oåtkomligt för obehöriga, samt att deltagandet var helt frivilligt. 39 Ovanstå-
ende procedur gällde alla informanter i grupp A. Ingen av informanterna 

                                                      
39 Lärarens skriftliga inbjudan till mig, efter att ha fått kännedom om studiens inne-
håll, ersatte skriftligt samtyckesformulär, även om ett skriftligt samtyckesformulär 
samt en formell beskrivning av forskningsprojektet hade varit att föredra. 
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drog sig ur studien. Övriga informanter informerades muntligt om pro-
jektets innehåll och kraven på etisk forskning vid vårt första personliga 
möte. Detsamma gällde alla personer i miljön jag studerade. 40  

4.6.2 Konfidentialitet och rättighet att ta del av resultatet 
God forskningsetik innebär skyddande av informanterna. Förutom anony-
mitet vid presentationen av resultatet så omfattar konfidentialitetskravet 
förvaring av källmaterial, både under studien och efteråt. I samband med 
att fältanteckningar gjordes anonymiserades informanterna genom fiktiva 
namn. Ingen kodlista eller nyckel skapades. Känsliga personuppgifter före-
kom i samtalen, men inga anteckningar fördes över dessa. De delar av sam-
tal och intervjuer som spelats in innehåller inga känsliga personuppgifter. 
När texter samlades in tog lärarna själva bort elevers personuppgifter så att 
dessa inte blev en del av källmaterialet. Insamlingen av åtgärdsprogram ut-
gjorde ett undantag då de innehöll så många återkommande personuppgif-
ter att det var orimligt att avkoda dem i samband med insamlandet.41 Per-
sonuppgifter eller annan information som riskerar anonymiteten togs bort i 
samband med digitaliseringen. Originalen brändes efteråt, och förvarades 
under processens gång – liksom övrigt källmaterial – oåtkomligt för obehö-
riga enligt gällande riktlinjer. Den interna anonymiteten har i studien gyn-
nats av att lärarnas utsagor i den här studien i första hand representerar 
förekommande uppfattningar och av att forskningsintresset rör den sociala 
praktiken och inte individerna själva. I studien går alla lärare under benäm-
ningen ”en lärare” eller ”lärarna” när det rör sig om flera.  
 
De enskilda lärarna i informantgrupp A har genom de återkommande sam-
talen fått del av min uppfattning av vad de sade förra gången. Påståenden 
av karaktären ”När jag lyssnar på de inspelade samtalen från förra besöket 

                                                      
40 När det gäller rätten att återta uppgifter som lämnats aktualiserades detta vid två 
tillfällen. Ena gången vid inbjudan till slutintervjun då två lärare inte svarade på min 
inbjudan via mejl och inte heller kommenterade detta när vi sågs på skolan. Andra 
gången under en intervju med övrig personal. Intervjun dokumenterades genom 
ljudupptagning och fältanteckningar. Informanten begärde i mitten av samtalet att 
det hen talat om de senaste minuterna skulle tas bort från dokumentationen. Den 
aktuella sidan i fältanteckningarna brändes därför och tre minuter av ljudupptag-
ningen raderades samma dag. Efteråt bekräftade jag muntligt att så skett. 
41 Åtgärdsprogram är visserligen offentlig handling, till skillnad från många av lära-
res övriga texter vilka är att betrakta som arbetsmaterial, men värnandet om elever-
nas och lärarnas integritet har varit centralt och även dessa texter har skyddats väl.  
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får jag intrycket att du …” har då bekräftats eller förnekats. På så sätt har 
lärarna tagit del av delar av resultatet och bidragit med fördjupande inform-
ation genom sitt svar. Under studiens gång har deltagarna haft kännedom 
om temat för samtalen med andra lärare, även om de inte vet vem som sagt 
vad, eftersom samtliga teman följts upp med informantgrupp A.42 

4.6.3 Tillträde till och utträde ur fältet 
Centralt för forskning är reflektioner över forskarens roll. I samband med 
etnografisk forskning aktualiseras i synnerhet det stora ansvar det innebär 
att först närma sig och sedan fjärma sig från sina informanter. Att jag själv 
är gymnasielärare underlättade tillträdet till fältet (jfr Hultin, 2006). Jag 
hade arbetat som gymnasielärare sedan tretton år tillbaka innan jag efter ett 
halvårs forskarstudier inledde fältarbetet. Min närvaro på skolan karaktä-
riserades av kollegialitet med avseende på relationen till informanterna och 
det förtroende de visade för min förmåga att förstå deras perspektiv. Jag 
deltog i alla aktiviteter som den lärare jag följde deltog i, med få undantag 
för aktiviteter som antingen var av känslig karaktär eller på inget sätt hörde 
samman med lärarens skrivande. Jag deltog i samtalen i personalrum genom 
att ställa frågor och jag bjöd vid några tillfällen på fikabröd. Jag bjöd infor-
manterna på lunch när den användes till fortsatt enskilt samtal kring skri-
vande, men de flesta dagar bjöd skolledningen mig att äta i elevmatsalen 
tillsammans med läraren jag följde och andra lärare. Skolan var inte större 
än att personal och elever kände igen mig från det ena fältbesöket till det 
andra och känslan över att vara välkommen på skolan var alltid stark. En 
bidragande orsak till positivt bemötande kan vara att lärarna hade infly-
tande över vilka dagar mina besök genomfördes. Den mycket täta kontak-
ten vid den inledande skuggningen tunnades ut och utträdet ur fältet skedde 
gradvis. Skuggningsdagar övergick till samtal och hösten 2013 till telefon- 
och mejlkontakt. Under våren 2014 återupptogs samtalen och hösten 2014 
ägde det sista besöket rum. Vid sista besöket genomfördes en slutintervju 
och jag markerade att detta var avslutningen på min empiriinsamling.43  
 

                                                      
42 Det har förekommit återkommande samtal med skolledningen om hur kollektiv 
återkoppling till lärarna ska ske på bästa sätt, men våren 2016 har ännu inget ge-
nomförts.  
43 Deltagarna fick mindre avskedspresenter av mig personligen och mitt uppriktiga 
tack för det stora förtroende de visat mig. 
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4.7 Metoddiskussion 
Att undersöka en social praktik genom olika, begränsade, bilder belysta och 
betraktade från olika håll och genom olika filter och utrustning (metoder) 
kräver en ansenlig mängd val. Ambitionen har givetvis varit att vara tydlig 
med både vad som valts och varför. Trots denna ambition förekommer bris-
ter i dessa beskrivningar. De beror dels på att avhandlingen både har ett 
pedagogiskt och ett språkvetenskapligt intresse, dels på att analyskoncept 
har valts på omväxlande teoretiska och empiriska grunder. I efterhand hade 
en mer begränsad studie varit att föredra sett till möjligheten att kommuni-
cera forskningsprocessen och resultatet, men under avhandlingsprojektets 
gång, då intresset för lärarnas tal om sitt skrivande var ledande, framträdde 
alla de delar som nu behandlats som nödvändiga för en, om än något 
oskarp, helhetsbild av lärares skrivpraktik. Lärarna skriver för flera arenor, 
för flera mottagare, med flera syften, med tillgång till olika resurser och med 
olika förståelser för dessa saker.  
 
Jag menar att Clark och Ivaničs (1997) betraktande av skrivande som poli-
tisk handling fungerar väl som sammanhållande teoretiskt ramverk vid en 
undersökning av lärares skrivpraktiker. Däremot är deras behandling av 
några av de aspekter av skrivande som aktualiseras genom digitalisering inte 
särskilt utförliga, varför fler teorier har lagts till. Dessa tillägg gäller framför 
allt teknikens inflytande och aspekter av skrivande som följer av återan-
vändning och delning av material genom internet, men berör även muntlig-
het som genom studien lyftes fram som ett viktigt, konkurrerande hand-
lingsalternativ till skrivande. Att se lärares skrivande som handling i en 
social praktik menar jag har bidragit till att synliggöra den tidigare i stort 
sett outforskade relationen mellan de texter lärare skriver och deras profes-
sionalism.  
 
Att urvalet många gånger styrts av en strävan att visa på olikheter påverkar 
förstås slutsatserna som är möjliga att dra utifrån studien, och utesluter att 
resultaten används för att skapa generella bilder av hur lärare till exempel 
använder bilder i undervisning eller skriver åtgärdsprogram. Däremot är de 
belysta diskursiva villkoren för professionellt skrivande som utsätts för di-
gitalisering, eller andra förändringar, möjliga att överföra till andra skriv-
praktiker och annat yrkesskrivande. På så vis är de också möjliga att be-
kräfta (Postholm, 2005, s. 169). 
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Är de olika metoderna som används i detta avhandlingsprojekt väl valda? 
Undersöks det som efterfrågas? Eftersom lärares skrivpraktiker inte är ett 
genom tidigare forskning utvecklat forskningsområde finns inte något eta-
blerat sätt att närma sig det ursprungliga syftet om att undersöka villkor för 
lärares skrivande. Att närma sig fältet och att lyssna på lärarnas tal om sitt 
skrivande var därför ett rimligt sätt att inleda forskningsprojektet. Jag ef-
tersträvade autencitet i förståelsen av hur lärarna förstod sin yrkespraktik 
och sitt skrivande som en del av denna (jfr Postholm, 2005, s. 170). Innan 
det första fältbesöket gjordes hade jag en tanke om att det skrivande lärarna 
skrev med elever som mottagare var en lämplig avgränsning, men det fram-
gick tidigt av lärarnas tal att mottagarfrågan var komplex. Det som gjorde 
deras skrivande problematiskt var att skrivandet riktades till flera motta-
gare, hade flera syften, skulle fungera i flera olika sammanhang och samti-
digt granskas. Urvalet vidgades därför till att omfatta allt lärare skrev i sin 
yrkespraktik, och speciellt det som talades om som problematiskt. Detta 
medförde samtidigt att projektet blev stort. I avhandlingen presenteras en 
översiktlig bild av lärares skrivpraktiker, vilken gör det möjligt att se ett 
mönster, men som långt ifrån är komplett och där vissa stråk är mer detalj-
rika än andra. (Jfr bilden på avhandlingens framsida.)  
 
Studien har formats efter hand som den pågått med utgångspunkt i empirin 
och med ett prövande förhållningssätt gentemot teori. Teorierna har valts 
för att de hjälper till att säga något väsentligt om praktiken, för att de för-
klarar och ifrågasätter, samtidigt som den bild de erbjuder av skrivprakti-
ken stämmer överens med den bild lärarna presenterar. Det finns alltid en 
spänning mellan empirin och tolkningen av den genom teorier, eftersom te-
orier eftersträvar helhet och empiri är mångfacetterad (se Larsson, 2005, s. 
23–24, om konsistenskriteriet som kvalitetskrav). Min förhoppning är na-
turligtvis att lärare ska känna igen sig i något av alla de olika sätt att förhålla 
sig till professionellt skrivande som presenteras i avhandlingen även om de-
ras lokala kontext ser annorlunda ut. Min förhoppning är dessutom att den 
modell för att tala om förändringar i professionellt skrivande som present-
eras i avhandlingen ska vara allmängiltig.  
  
Till studiens styrkor hör att de deltagande lärarna talat om sin praktik på 
ett sätt som inte förefaller styrt av vad som är politiskt korrekt eller vad de 
förväntas svara. Snarare karaktäriseras deras uttalanden av uppriktighet: av 
självständighet i ställningstaganden som grundats på personliga övertygel-
ser av vad det innebär att vara en bra lärare som handlar professionellt. 
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Däremot är en kvalitativ studie med få informanter alltid känslig för påver-
kan från kommunikationsproblem mellan forskare och informant. Även om 
vår gemensamma bakgrund som gymnasielärare skapade goda förutsätt-
ningar för kommunikation så kan det också ha inneburit en överskattning 
av det gemensamma: att vi trott vi förstått samma sak, men inte gjort det. 
Reflexivitet och återlyssnande på ljudupptagningar från intervjuer och sam-
tal har använts för att minska risken för subjektivitet av det här slaget och 
för att ge studien hög trovärdighet (Postholm, 2005, s. 170). Ständiga åter-
komster till innehållet i föregående samtal i samtalen med lärarna har an-
vänts på samma sätt. Till studiens svagheter hör att den förändringspress 
lärarna i studien har utsatts för vad gäller digitalisering av arbetsplatsen är 
mer forcerad än vad som förefaller vanligt. Således bör inte den beskrivna 
skolan användas som generellt exempel på hur digitaliseringen av skolan 
går till. Samtidigt skapade forceringen krockar mellan motstridiga diskur-
siva villkor, som på så sätt blev möjliga att studera. Studiens allmängiltighet 
kan därför anses högre för de generella slutsatserna om villkor för och för-
ändringar av yrkesskrivande än för de enskilda delstudierna. Dessa resultat, 
och även resultaten om lärares professionella handlingsutrymme torde vara 
stabila över tid och framkomma oavsett val av metod (jfr Postholm, 2005, 
s. 169, om vad som definierar studiers pålitlighet.)  
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5 Skrivhändelser i lärares yrkesvardag 

5.1 Introduktion 
Vad skriver lärare? I det här kapitlet undersöker jag gymnasielärares skriv-
praktiker med fokus på vilka olika former av återkommande skrivhändelser 
lärare ägnar sig åt i sin yrkesvardag, det vill säga vad eller vilka texter lärare 
skriver, samt hur lärarna talar om sitt skrivande. De undersökningsfrågor 
som driver delstudien är:  
 

i) Vilka återkommande skrivhändelser ägnar sig lärare åt och 
med vilken frekvens är de återkommande? 

ii) Vilka skrivhändelser talar lärarna om som problematiska eller 
komplexa? 

iii) Vilka skrivhändelser kännetecknas av frihet respektive bunden-
het?  

 
Kapitlet är tänkt som en bas för de efterföljande, fördjupande kapitlen ge-
nom att mer övergripande presentera de skrivhändelser som lärare ägnar sig 
åt. 

 
För delstudien samlades underlag genom fältstudier och ljudupptagningar 
under tre år med informantgrupp A för att sammanställas och presenteras 
för informantgrupp B vid den så kallade slutintervjun. De tolv lärarna i 
grupp B fick då kommentera och komplettera resultatet av sammanställ-
ningen och de gjorde smärre tillägg av texter som förekom någon gång om 
året för några av lärarna. Konsekvensen av tilläggen är att de första tre in-
formanterna inte tillfrågades om alla texter. Betydelsen av detta minskar då 
de tillagda texterna enbart visade sig förekomma mer sällan eller var åter-
kommande för få deltagare i studien. 
 
Centralt för delstudiens första undersökningsfråga är begreppet återkom-
mande. Eftersom varje enskild skrivhändelse är unik eller del av en unik 
kontextuell situation innebär talet om skrivhändelser som återkommande 
att en viss nivå av generalisering görs: en kategorisering. Denna kategorise-
ring har här gjorts utifrån det empiriska materialet, fältstudien, och hur lä-
rare talat om sitt skrivande. Kategorierna överlappar i någon mån varandra. 
Några kategorier bygger till exempel på medium (sms, e-post), andra bygger 
på innehåll (lektionsplanering, omdömen) och ytterligare några bygger på 
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form (kalenderanteckningar, listor).44 Eftersom de skrivhändelser lärare äg-
nar sig åt varierar mellan individer så att förekomster av det som här be-
nämns som samma skrivhändelser skiljer sig, kan det en lärare talar om som 
samma sak som en annan lärare ändå skilja. Att skriva anteckningar om 
lektionen innebär till exempel inte samma sak för alla lärare som säger att 
de ägnar sig åt detta. Kategoriseringen har gjorts i en pendlande rörelse där 
innehåll slagits samman och splittrats tills den i resultatet presenterade lis-
tan tog form.  
 
Informanterna fick även kommentera huruvida skrivandet vid dessa skriv-
händelser bäst beskrevs som fritt eller bundet. Denna kategorisering är en 
konstruktion som används för att skapa översikt vid presentationen. (Se 
Rapley, 2011, s. 282–284). Begreppen fritt och bundet kommer från Barton 
(se 3.1.1 Diskursiva villkor) och saknar gemensamma definitioner för lä-
rarna. Kategoriseringen är således i stor utsträckning beroende av lärarnas 
individuella uppfattningar och konnotationer till orden fritt och bundet, 
även om de hade tillgång till Gunnarssons (1992) svarsalternativ som föru-
tom fritt nämner formuleringsmönster, blankett eller mall och utrymme för 
egna formuleringar (se bilaga 1, fråga 18). Några få lärare använde de olika 
svarsalternativen från Gunnarsson, medan de flesta svarade i termer av fritt 
eller bundet utifrån den känsla de hade inför skrivhändelsen. Av lärarnas 
tal följde att resonemangen bakom avgörandet berörde uppfattningar om 
såväl form (inklusive skrivutrymme och textmönster) som innehåll, men 
med olika betoning. De flesta betonade innehållsaspekter. (I det efterföl-
jande kapitlet delas lärarna in i tre grupper och där presenteras vissa skill-
nader mellan hur lärarna i grupperna svarade angående fritt och bundet 
skrivande. Se 6.1.2 Kategorisering av lärare utifrån inställning till ny teknik 
i skolan.)  

 
I det följande presenteras de återkommande skrivhändelser lärarna ägnar 
sig åt utifrån den ordning lärarna angett dem som fria eller bundna (från de 
som flest angett som fria till de som flest angett som bundna), tillsammans 

                                                      
44 Under intervjun ombads lärarna att ange hur ofta de ägnade sig åt olika skrivhän-
delser genom att använda svarsalternativen i Gunnarssons enkät (1992). Denna ka-
tegorisering innebar viss överlappning. Svarsalternativen för frekvens var: dagligen, 
1–2 ggr per vecka, 1–2 ggr per månad, 1–2 ggr kvartal, 1–2 ggr halvår, 1–2 ggr år, 
respektive aldrig.  
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med uppgifter om hur frekvent förekommande de är och en kort kommen-
tar om huruvida de talas om som problematiska eller komplexa. I tablå 5.1 
presenteras en översikt av återkommande skrivhändelser lärare ägnar sig åt 
i sin yrkesvardag. Observera att översikten inte säger något om hur omfat-
tade skrivhändelserna är utan endast med vilken frekvens de förekommer 
och i vilken mån de talas om som fria eller bundna.  

Tablå 5.1 Frekvens (medianvärde) för återkommande skrivhändelser lärare ägnar 
sig åt i sin yrkesvardag och i vilket mån villkoren för dessa skrivhändelser 
kännetecknas av frihet eller bundenhet.  

Frekvens Återkommande skrivhändelse Talas om som  
dagligen 

 
Kalendernoteringar fritt  
Förklaringar i klassrummet fritt 
Lektionsplanering fritt 
Sammanfattning av lektionen fritt 

veckovis 
 

Arbetsblad (undervisningsmaterial) fritt 
Uppgiftsinstruktion (undervisningsmaterial) fritt 
Anteckningar om elevers insatser fritt 
Länktips, listor, påminnelser fritt 
Meddelanden via e-post och lärplattform  fritt 
Sms - frånvarohantering fritt 
Diskussionsforum på internet/lärplattform fritt 
Rättning, bedömning och feedback bundet 

månadsvis Powerpoint (undervisningsmaterial) fritt 
Inläsningsmaterial (undervisningsmaterial) fritt 
Info om skolgång, gemensamma aktiviteter fritt 
Planering av del av kurs bundet 
Dokumentation av elevers kunskaper bundet  

kvartalsvis Dokumentation av händelse i klassrummet fritt 
Mötesprotokoll bundet 
Skrivelser, rapporter bundet 

halvårsvis 
  

Kursplanering (hel kurs) bundet 
Omdömen inför utvecklingssamtal bundet 
Anmälan om särskild åtgärd  bundet 
Åtgärdsprogram bundet 
Kontakt med tidigare elever  bundet 
Ansökningar  bundet 

årligen Marknadsföringstexter fritt 
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5.2 Fritt skrivande  
Här presenteras de återkommande skrivhändelser som enligt de flesta lä-
rarna i studien kännetecknas av fritt skrivande. Flera av skrivhändelserna 
är vanligt förekommande i lärares yrkesvardag och texterna som skrivs läses 
i liten utsträckning av andra än läraren själv och hens elever.  

5.2.1 Enbart fritt skrivande 
I det följande presenteras återkommande skrivhändelser som samtliga lärare 
säger karaktäriseras av fritt skrivande. Dessa har i stor utsträckning sam-
band med undervisningssituationen och lärares didaktiska verksamhet, men 
utgörs också av mycket korta texter som begränsas av mediet.  

Kalendernoteringar 
Kalendernoteringar år en daglig eller veckovis förekommande skrivhändelse 
för samtliga lärare i studien. Det förekommer både digitala och fysiska ka-
lendrar. Gemensamt för allt kalenderskrivande är att kalendrarna inte delas 
med andra utan är något lärarna skriver för sig själva. Tidsbokningar eller 
påminnelser om aktiviteter är vanligaste innehållet, vilket kan förväntas av 
kalendernoteringar. De lärare som har en fysisk kalender använder ibland 
denna för att skriva andra former av anteckningar avsedda för dem själva, 
bland annat olika former av dokumentation över elevens kunskapsutveckl-
ing eller sammanfattningar av lektioner. Skrivandet av kalendernoteringar 
beskrivs inte som problematiskt på något vis, och anges som fritt, samt som 
något som enbart läses av läraren själv. Däremot tillåter inte mediet i sig 
några längre formuleringar. 

Länktips, grupplistor, påminnelser och att-göra-listor  
I detta avsnitt har kortare texter som i huvudsak skrivs under eller i nära 
samband med lektionen samlats: länktips, grupplistor, påminnelser och att-
göra-listor.  
 
Länktips: Under lektioner förekommer att lärarna ger länktips till eleverna. 
Dessa skrivs på tavlan eller på papper. Några lärare använder även penna 
och papper för att ge enskild information till elever. Det kan förutom länkar 
vara tips på olika källor som läraren bedömer användbara för elevens ar-
bete. Genom lappar till elever under lektionen distribueras även påminnel-
ser av olika slag.  
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Listor: grupplistor och att-göra-listor. Denna kategori tillkom genom 
skuggning av en lärare som i stor utsträckning dokumenterar arbetet som 
pågår under lektionstid. Att många listor förekommer beror på doku-
mentationen av grupper när det delas in till grupparbeten, och listor över 
vem som arbetar med vad när det gäller uppdelning av olika ämnen bland 
elever. Båda dessa listor kan även tänkas ingå i kategorin sammanfattning 
av lektionen, eller någon annan kategori. Dokumentationen görs både för 
egen del och för både närvarande och frånvarande elever. Informationen 
distribueras via lärplattformen där eleverna kan se vad som har hänt på 
lektionerna. De lärare som uppger att de aldrig skriver grupplistor hänvisar 
till att elevförteckningar görs centralt (av administrativ personal) och distri-
bueras via lärplattformen. Flera lärare använder utdrag från dessa grupplis-
tor när de själva skapar listor varför frågan kan ha missförståtts som en 
fråga om det är de själva som skapar de centralt administrerade listorna. Av 
de lärare som uppger att de skriver grupplistor är frekvensen 1–2 gånger i 
månaden vanligast. Under skuggningen av andra lärare förekommer också 
listor i form av påminnelser eller att-göra-listor både digitalt och som post-
it-lappar (eller liknande medium). Dessa verkar vara vanligt förekommande 
som minneslappar både för läraren och eleven. Lärare placerar ofta listorna 
väl synliga på skrivbordet vid arbetsplatsen. Ett annat exempel är att lärarna 
skriver listor på skrivtavlan som lektionsagendor inför lektionens start. Det 
förekommer stora variationer på för vem listor skrivs. Lärarna skriver i 
första hand listor för sig själva, men i studien förekommer två lärare som 
enbart skriver listor för eleverna. Det är vanligaste i studien är att skriva 
att-göra-listor både åt sig själv och för eleverna, som lektionsagendan. Tio 
av de tolv intervjuade lärarna säger att de skapar att-göra-listor minst 1–2 
gånger i veckan, och flera svarar dagligen.  

Skriftliga förklaringar i klassrummet 
Skriftliga förklaringar i klassrummet ägnar sig de flesta lärare åt dagligen 
eller minst en gång i veckan. På den aktuella skolan finns under hela studien 
skrivtavlor i alla undervisningsrum, men under studiens första år sker en 
större förändring av klassrummens utrustning och katedrar byts mot talpul-
peter med plats för den bärbara dator lärare och elever utrustas med. Digi-
tala projektorer och ljudsystem som kan anslutas till dator installeras sam-
tidigt i klassrummen.  
 
Observationer visar att lärare i mycket hög utsträckning skriver för hand 
när de gör skriftliga förklaringar i klassrummet. Detta förändras inte när 
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skolmiljön digitaliseras och utrustas med bärbara datorer åt alla lärare och 
elever. Inte under någon observation sågs läraren skriva med hjälp av digital 
teknik när hen förklarar för elever. (Lägg märke till att i förväg producerat 
material behandlas under andra kategorier.) Däremot används både skriv-
tavlan och vita kopieringspapper. Under intervjuer framgår att flera lärare 
medvetet förser klassrummen med vita papper för att ha till hands vid för-
klaringar. Att pappret är ett viktigt redskap som inte lätt kan ersättas av en 
dator förklarar lärarna bland annat på följande sätt:  

På grund av att du vi inte har OH försvinner ett pedagogiskt moment: att 
snabbt och enkelt lägga på en plastfilm och skriva på den. Skriva när eleverna 
ser på. Powerpoint är ju en färdig produkt. Det har jag inte så stort behov 
av. Jag vill i stället skapa något tillsammans med eleverna: OH med luckor 
som man fyller i tillsammans osv. Har inte blivit bra med språkliga övning-
arna utan OH. Måste vara en interaktiv process mellan eleverna och mig. 
(Samtal våren 2014, ljudupptagning 5.) 

Flera lärare betonar vikten av att det som skrivs som förklaring är en ge-
mensam upplevelse för läraren och eleven: upplevelsen av att tänka och 
skapa tillsammans då pappret är tomt innan mötet. Även om det bara är 
läraren som faktiskt skriver: 

Jag skriver när jag ska förklara saker ur huvudet. Formuleringar och exempel 
som jag skriver på elevens dator eller papper, där och nu. Kan ju skriva på 
tavlan också. Det blir ganska lika ibland, men skillnaden är att det blir steg 
för steg och eleven är med i lärandet. Att det växer fram i stunden och inte 
finns färdigt. Eleven ska helst se när jag skriver … för då är de med. (Samtal 
våren 2014, ljudupptagning 3.) 

Andra lärare beskriver hur datorn och skärmen i sig är ett problem då den 
tvingar läraren och eleven att fysiskt positionera sig bredvid varandra fram-
för skärmen i stället för att när det finns ett papper som kan ligga mellan 
dem. Pappret, säger lärarna, blir då bara ett redskap, något man delar, och 
inte som en tredje part i samtalet. Förklaringar som skriva med penna känns 
därmed till viss del friare än förklaringar som skrivs på dator.  

Sammanfattning av lektionen 
Sammanfattning av lektionen skrivs av nio av de tolv lärarna dagligen eller 
varje vecka. Tre lärare uppger att de aldrig skriver detta. För några lärare 
är sammanfattningen och de tidigare beskrivna anteckningarna om elevers 
insatser samma text, men det händer att lärare skriver sammanfattningen 
med elever som tänka mottagare. Under studiens andra år har en lärare som 
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avsikt att efter varje lektion sammanfatta vad som gjorts för att publicera 
på lärplattformen. Syftet är att underlätta för eleverna att uppmärksamma 
vad som varit centralt, men även att hjälpa elever som varit frånvarande att 
själva ta i kapp det de missat. Initiativet är lärarens eget. Sammanfattningen 
skrivs vanligtvis under själva lektionen samtidigt som eleverna arbetar på 
egen hand. Under studiens tredje år slutar läraren skriva dessa sammanfatt-
ningar då de inte anses fylla någon större funktion i förhållande till den tid 
det tar att skriva dem.  

Deltagande, skapande och underhållande av diskussionsforum 
Deltagande, skapande och underhållande av diskussionsforum tillsammans 
med elever ägnar sig bara en lärare åt vid tiden för de avslutande intervju-
erna. Tidigare under studien har ytterligare en lärare ägnat sig åt detta, då i 
lärplattformen tillsamman med eleverna och inom ramen för olika kurser 
(och program). Läraren som använder lärplattformen slutar när elevernas 
deltagande avtar och läraren själv inte uppfattar att det finns något behov. 
”Vi träffas ju ändå i klassrummet.” De övriga lärare som svarar att de ägnar 
sig åt att skriva i diskussionsforum i lärplattformen gör det som deltagare 
och inte som administratörer i diskussionsforum där alla deltagare är lärare. 
Det som diskuteras har mer socialt än pedagogiskt innehåll och är ett kol-
legialt utbyte som gränsar mot privatlivet. Den lärare i studien som dagligen 
ägnar sig åt nätverkande med nuvarande och tidigare elever ser det som ett 
sätt att stärka yrkesidentiteten och gemenskapen för sina elever. Diskuss-
ionsforumet fyller också funktionen att hålla kontakt med elever under pe-
rioder av praktik och innehållet är överlag yrkesinriktat. För att skilja på 
privatliv och yrkesliv använder läraren en särskild yrkesprofil för skrivandet 
med elever på forumet. Under intervjuer framgår att några lärare deltar som 
läsare i olika forum på internet, men de uppger inte att de själva gör inlägg. 
Det händer också att lärare använder material i undervisningen som de 
hämtar från forum som lektion.se eller youtube.com. De deltar däremot inte 
som skribenter. Deltagande, skapande och underhållande av diskussionsfo-
rum beskrivs av de få lärare som ägnar sig åt det som fritt och oproblema-
tiskt, men tidskrävande.  

Marknadsföringstexter 
Några lärare i studien har haft som uppdrag att skriva olika former av 
marknadsföring av program, programinriktningar eller skolan. Det handlar 
om allt från material som efterfrågas av kommunens informatör till inbjud-
ningar skolan själv sänder ut. Inbjudningar samt information om program 
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och kursval är vanligast. Ofta riktar sig informationen till kommande elever 
och deras föräldrar, men den kan också vara riktad mer allmänt till kom-
muninvånare eller till andra skolor och lärare. Vilka former av texter det 
handlar om varierar. En lärare nämner bland annat en artikel i en lokaltid-
ning om ett på skolan genomfört projekt, och andra talar om faktablad. 
Skrivhändelser av detta slag förekommer inte ofta, utan är vanligtvis kopp-
lade till ett frivilligt uppdrag läraren har, och uppfattas snarare som roliga 
och fria än som problematiska. 

5.2.2 Mestadels fritt skrivande  
De följande skrivhändelserna uppges av de allra flesta lärare i studien som 
fritt skrivande, även om någon eller några lärare uppger att skrivandet är 
bundet. Flera av texterna har samband med undervisningen i klassrummet, 
så kallat undervisningsmaterial, och har didaktiska inslag. Bundenheten be-
ror på att lärarna ville utforma de egna texterna på liknande vis som de 
tidigare gjort, det vill säga de följer gärna de textmönster de själva skapat. 
Texterna skrivs ofta inför lektioner snarare än under eller efter.  

Sms - frånvarohantering 
Skrivandet av sms består i stor utsträckning av uppföljning av elevers från-
varo. Därför inleds här med en presentation av frånvarohanteringen. Han-
tering av frånvaro omfattar flera olika skrivhändelser och styrs bland annat 
genom skolans rutiner. Frånvarorapporteringen sköts genom att lärarna re-
gistrerar elevers närvaro i det digitala frånvarohanteringssystemet. Därefter 
går automatiskt ett sms till vårdnadshavare för frånvarande elever under 
förutsättning att inte vårdnadshavare anmält sjukfrånvaro.45 Uppföljning 
av frånvaro består av att lärare följer upp orsaker och arbetar för att elever 
ska kunna ta igen det de missat genom sin frånvaro. Den skriftliga kommu-
nikationen kring detta sköts via sms, e-post och meddelanden i plattformen. 
Av intervjuer och observationer framgår att en stor del av innehållet i lärares 
sms kretsar kring uppföljning av frånvaro. Samma sak gäller deras kommu-
nikation via e-post (se tablå 5.2). Den stora fördelen med sms är, enligt lä-
rarna, att det är snabbt men inte lika påträngande som telefonsamtal. 

 

 

                                                      
45Gäller omyndiga elever och myndiga elever som godkänt att föräldrar får ta del av 
information kring frånvaro.  
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Tabell 5.1. Förekomst av sms i de tolv lärarnas skrivpraktiker sett till mottagare. 

Mottagare dagligen 

1–2 ggr vecka 

1–2 ggr m
ånad 

1–2 ggr kvartal 

1–2 ggr halvår 

1–2 ggr år 

aldrig 
elever 3 2 3    4 

lärarkollegor 2 2 1 1   6 

föräldrar   1 1 2 1 7 

skolledning  3 2    7 

annan personal    1 1  10 
 
Den vanligaste mottagaren av de sms lärarna skriver är elever (se tabell 5.1). 
Intervjuer och observationer visar att det i de flesta fall rör sig om ärenden 
som har samband med frånvaro. De lärare som använder sms i kontakten 
med föräldrar uppger att även denna kontakt rör uppföljning av frånvaro 
och att den ofta sker på föräldrarnas initiativ. Även sms till skolledningen 
rör till stor del uppföljning av frånvaro. Till exempel kan lärare skicka sms 
till både föräldrar och skolledning (samt övrig personal) om en elev uteblir 
från undervisningen efter att det gjorts upp om att frånvaro ska följas upp 
på detta sätt. Dessa sms hålls mycket korta och så snart känslig information 
omfattas ringer lärare i stället för att skicka sms. Med andra ord är det 
vanligt att en sådan kontakt inleds via sms och övergår till ett telefonsamtal 
om det finns problem kring elevens närvaro som behöver diskuteras i detalj. 
Fyra lärare i studien använder aldrig sms i arbetet och ytterligare några an-
vänder det enbart i kontakter med elever eller med både elever och kollegor. 
Sms till kollegor kan även innehålla kommunikation om samåkning eller 
gemensam lunch, vilket av lärarna anses tillhöra privatlivet och därför inte 
ingår i den frekvens som anges. 
 
När lärarna själva är frånvarande eller av annan anledning snabbt behöver 
nå eleverna med information om ändring av tid eller plats använder de sig 
av varierande strategier. Att använda den gemensamma lärplattformen talas 
om som mindre effektivt eftersom eleverna inte tillräckligt ofta tar del av 
informationen där. I stället utnyttjar flera lärare det kontaktnätverk som 
redan finns mellan elever genom att kontakta en elev som i sin tur kontaktar 
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resten av gruppen eller klassen. En lärare i studien använder sociala medier 
(Facebook) genom att själv delta på forumet, men det vanligaste är att ele-
verna kommunicerar sinsemellan genom ett socialt forum eller sms och att 
läraren har kontakt med en av dem genom antingen sociala medier eller 
telefon. Särskilt användbart är detta om informationen behöver spridas på 
elevernas fritid, såsom över en natt. Skrivandet av korta meddelanden om 
ändrade planer säger lärarna är smidigt, speciellt om elevernas kontaktnät-
verk utnyttjas. Enligt de flesta lärarna är detta skrivande fritt, men de få 
som talade om bundenhet säger att innehåll och form styrs av situationer 
respektive medier. 
 
Skrivandet av sms uppges som fritt av de lärare som ägnar sig åt detta. Detta 
motsägs till viss del av lärarnas tal i tidigare intervjuer och under observat-
ioner om att undvika att skriva känsliga uppgifter (exempelvis hälsorelate-
rade) och att hålla texter mycket korta. Att hålla sig kort och att undvika 
känsliga uppgifter talas visserligen inte som ett problem, men lärarna ut-
trycker stark medvetenhet om att det kan leda till problem om dessa rikt-
linjer inte hålls. Tillgång till själva telefonen är inte något lärarna uttrycker 
som ett problem, men studien visar att resonemangen kring att använda 
privat mobiltelefon eller arbetstelefon är en komplex fråga. Lärarna använ-
der sina privata telefoner när de skickar sms i arbetet, vilket några lärare 
vid de inledande intervjuerna uppfattar som en fördel då de menar att de 
sms som skrivs därmed inte omfattades av offentlighetsprincipen. Enligt lä-
rarna gör det att de inte på samma sätt kan ombes att redovisa känsliga sms 
om detta efterfrågas. Halvvägs in i studien får några av de lärare som i störst 
utsträckning använder sms i kontakten med elever, föräldrar och skolled-
ning en mobil arbetstelefon att dela på i arbetslaget. Eftersom lärarna är 
beroende av att ha mobiltelefonen med sig hela tiden och inte heller vill att 
deras sms ska vara tillgängliga för kollegorna, i det fall att eleverna i sina 
sms skriver känsliga uppgifter, använder de fortfarande i hög utsträckning 
den egna telefonen. Vid det sista intervjutillfället har de lärare som tidigare 
tillhandahållits en gemensam mobiltelefon i arbetslaget fått individuella mo-
bila arbetstelefoner och är nöjda med detta. Deras användning av både sms 
och telefonsamtal är sett över tiden för studien alltjämt ökande. En närmare 
undersökning av denna kommunikation är motiverad, men faller utanför 
studiens fokus då lärarna varken anser att detta skrivande är problematiskt 
eller komplext.  
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Undervisningsmaterial 
Att producera undervisningsmaterial är det skrivande som flest lärare tycker 
är roligt. Med fallande grad av upplevd frihet ägnar sig lärarna åt att skapa 
bildpresentationer (Powerpoint), göra arbetsblad, konstruera uppgifter och 
att sammanställa eller själv skriva inläsningsmaterial för eleverna. Tio lärare 
uppger att skapandet av bildpresentationer är fritt och åtta lärare att skap-
andet av inläsningsmaterial är fritt, vilket ger små skillnader mellan katego-
rierna. Svaren på med vilken frekvens lärarna producerar arbetsblad respek-
tive skriver uppgiftsinstruktioner för övning och examination sammanfaller 
till stor del, vilket kan bero på att arbetsbladen ofta innehåller någon form 
av uppgiftinstruktion gjord av läraren. Skillnaden mellan de två skrivhän-
delserna är annars att ett arbetsblad är en beskrivning av vad eleven ska 
arbeta med och kan innehålla hänvisningar till andra källor, såsom lärome-
del, som i sin tur innehåller själva uppgiftskonstruktionen. Med uppgifter 
för övning och examination avses enbart konstruerandet av uppgifter. Tre 
lärare anger att de i något högre utsträckning skriver arbetsblad än upp-
giftsinstruktioner medan en lärare anger att hen i högre grad skriver egna 
uppgiftsinstruktioner, men skillnaderna kan ändå sägas vara marginella. De 
båda skrivhändelserna kan sammantaget sägas vara vanligt förekommande 
då tio lärare ägnar sig åt minst en av dem dagligvis eller veckovis.  
 
Med inläsningsmaterial avses kompendium eller häften som läraren sätter 
samman eller skriver själv som en del av undervisningen. Den som ska läsa 
in är eleverna. Flera lärare anger i intervjuerna att de både skriver eget och 
sätter samman material från andra. Materialet hämtas både från internet 
och tryckta källor. När material från olika källor ställs samman är det van-
ligt att läraren skriver egen text för att bädda in de olika källorna. Många 
gånger rör sig källorna om läromedel, men även andra källor används. Den 
digitala utvecklingen har gjort detta arbete mer kreativt och roligare, uppger 
lärarna. Samtidigt uppger de att de nu har större krav på sig att producera 
eget undervisningsmaterial eftersom skolledningen uttryckt att de hellre ser 
att lärarna använder de digitala resurser som redan finns än att pengar läggs 
på att köpa in nya läromedel. I språkämnena har däremot en del digitala 
läromedel köpts in och lärarna använder även detta när de sätter samman 
undervisningsmaterial. Lärare i matematik anger provdatabaser som källa 
för material i undervisningen och speciellt vid provkonstruktion. Några lä-
rare svarar att de aldrig ägnar sig åt att producera inläsningsmaterial, någon 
säger att det händer en gång per termin och andra att de ägnar sig åt det 
minst en gång i veckan.  
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Något vanligare än att producera inläsningsmaterial är att lärarna skapar 
en bildpresentation46 att använda i undervisningen som en del av presentat-
ioner de själva gör. Det förekommer att lärarna producerar Powerpoint för 
andra sammanhang, som för personalkonferenser, men detta är ingen åter-
kommande skrivhändelse för lärarna i studien. När det gäller skapandet av 
Powerpoint uppger några lärare att de skulle vilja blir bättre på detta. En 
lärare skulle till exempel gärna använda bilder och inte bara text, om hen 
lärde sig att infoga dessa. En annan lärare talar om skapandet av detta 
material som något hen på egen hand lär sig bli allt bättre på. Det förekom-
mer också kritik mot bildpresentationer: ”Ingen kalender är bättre än en 
papperskalender och ingen lektion är sämre än en med en Powerpoint”, sä-
ger en av lärarna (samtal hösten 2012, fältanteckning).  
 
Trots att skapandet av undervisningsmaterial är det skrivande som flest lä-
rare beskriver som roligt innehåller det både komplexa och problematiska 
delar enligt lärarnas tal och observationer från fältstudierna. Här följer 
några skilda exempel. Det finns exempel på att skolans upprustning kring 
digital teknik inte är i linje med lärarnas önskemål. En lärare som använder 
Powerpoint vid de flesta presentationer har en liten grupp elever och därmed 
en liten lektionssal eller ett större grupprum att undervisa i. Dessa är inte 
utrustade med datakanoner, vilket innebär att läraren måste hämta en rull-
vagn med utrustning inför varje presentation. En annan lärare uttrycker att 
hen upplever stora brister i den mjukvara som erbjuds, däribland Power-
point, då inget program på samma sätt erbjuder mer spontant styrd hante-
ring av färdigskriven skrift på det sätt som de gamla OH-apparaterna 
gjorde. Läraren uttrycker detta som ett didaktiskt problem som bottnar i 
hens förståelse för hur elever bäst lär sig ämnet. I det aktuella undervisnings-
ämnet är det enligt läraren avgörande att där och då i klassrummet kunna 
bestämma vilken del av texten som ska bli synlig. Att arbeta med Power-
point innebär att läraren måste planera precis allt avtäckande av text i för-
väg. Ett annat potentiellt problemområde är layout eller grafisk utformning. 
När lärarna vid den avslutande intervjun tillfrågas vilken text som är svårast 
att skriva svarar en lärare: ”studiematerial för elever” och svårigheten be-

                                                      
46 Powerpoint används i denna avhandling som ett generiskt begrepp för alla bild-
presentationer. Det finns många alternativ till Powerpoint när det gäller bildpresen-
tationsprogram, men dessa används inte på den aktuella skolan och lärarna talar 
själva om bildpresentationer som Powerpoints.  
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står enligt läraren i ”att ställa upp texten grafiskt på sidan”. Vid ett obser-
vationstillfälle från skuggning av en annan lärare utspelar sig en händelse 
som visar att lärarnas förståelse av den grafiska utformningen inte alltid 
sammanfaller med elevernas, och att återanvändning av text i skilda sam-
manhang skapar komplexa krav på texten. 

En elev har av en lärare fått en Powerpoint utskriven på papper som inläs-
ningsmaterial för ett prov. Eleven var frånvarande vid presentationen. Eleven 
hoppar vid läsningen varje gång över en av sidorna i presentationen. På frå-
gan om varför eleven gör så svarar eleven: ”men den texten är ju mindre, så 
det kan inte vara lika viktig som det andra”. Eleven pekar på en sida av 
presentationen där texten är omkring en storlek mindre än på de övriga si-
dorna. 

 /---/  

Läraren med Powerpointen som hade mindre storlek på bokstäverna på en 
sida säger att det råkade bli så när texten kopierades från en annan fil, och 
då hade läraren ännu inte lärt sig hur man ändrade storlek. Texten var ”na-
turligtvis lika viktig”. (Samtal februari 2013, fältanteckning.) 

Användning av bilder i undervisningsmaterial är slutligen en av de skriv-
händelser som framställs som mest komplexa av lärarna. Detta föranleder 
återkommande samtal med alla lärare i studien om deras användning av 
bilder. Speciellt råder stor osäkerhet kring rättigheterna att använda bilder 
som hämtas från internet. Dessa bilder hämtas med hjälp av sökmotorn 
Google av de flesta lärare, några få använder de bilder som följer med ord-
behandlingsprogrammet och undantagsvis använder lärarna egna bilder. 
Att använda bilder tar mycket tid i anspråk, är roligt, men är också förknip-
pat med dåligt samvete och funderingar om vad som gäller för upphovsrätt. 
Lärarnas användning av bilder presenteras, fördjupas och problematiseras i 
kapitel 7 ”Användning av bilder i undervisningsmaterial”.  

Meddelanden via e-post och lärplattform 
Att skriva e-post eller meddelanden i lärplattformen behandlas här som 
samma typ av skrivhändelse. Riktlinjerna på skolan är att kommunikation 
med eleverna ska skötas via lärplattformens meddelandefunktion, och det 
är alltså mycket ovanligt att en elev kontaktar en lärare via e-post eller tvär-
tom. Föräldrar och andra externa kontakter har inte tillgång till lärplattfor-
men så kommunikation med dessa sköts helt via e-post. Kontakter med 
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andra lärare och annan personal sköts också i stor utsträckning via e-post, 
liksom kontakter med skolledning.47  
 
Av tablå 5.2 framgår att lärarna skriver flest digitala meddelanden i form 
av e-post till kollegor. Innehållet är i första hand av slaget ”ställa och svara 
på frågor”, därefter ”bestämma mötestider” och i tredje hand ”hantera 
frånvaro”. Samtliga lärare i studien skriver meddelanden till kollegor dag-
ligen eller veckovis och därefter ungefär lika många meddelande till elever 
som till skolledning. Övrig personal (såsom elevhälsa, vaktmästare, admi-
nistrativ personal, m.fl.) meddelas i ungefär samma utsträckning som dessa. 
Variationerna är stora mellan de olika lärarna när de gäller kontakten med 
övrig personal. Genom intervjuerna framkommer att lärare med ansvar för 
elevers praktik har mejlkontakt med externa mottagare kring detta i varie-
rad utsträckning. Denna skrivhändelse uppgår i högst till 1–2 gånger i må-
naden och gäller då frånvaro eller att ”ställa och svara på frågor”. Minst 
kontakt via meddelanden har lärarna med föräldrar. 

Tablå 5.2. Frekvens (medianvärde) för förekomster av lärares skrivande av e-post 
och meddelanden i lärplattform sett till mottagare och innehåll (variation inom pa-
rentes).  

 Ställa och svara på 
frågor 
(vanligast) 

Bestämma mötes-
tider 
(näst vanligast) 

Hantera frånvaro 
 
(tredje vanligast) 

lärarkolle-
gor 

vecka 
(dagligen–veckovis)  

månad 
(dagligen–aldrig) 

kvartal 
(dagligen–aldrig) 

föräldrar halvår 
(månadsvis–aldrig) 

år 
(månadsvis–aldrig) 

år 
(månadsvis–aldrig) 

elever* månad 
(dagligen–aldrig) 

halvår 
(veckovis–aldrig)  

halvår 
(veckovis–aldrig) 

skolledning månad 
(veckovis–aldrig) 

kvartal 
(veckovis–årsvis) 

halvår 
(månadsvis–aldrig)  

övrig per-
sonal 

kvartal 
(veckovis–aldrig)  

halvår 
(månadsvis–aldrig) 

halvår 
(månadsvis–aldrig) 

* Meddelanden till elever hanteras via lärplattform, övriga meddelanden via e-post. 
Meddelandekommunikationen är till största delen av slaget ”ställa och 
svara på frågor”, och när det gäller kollegor och skolledning i högre ut-

                                                      
47 Att skriva ett e-postmeddelande och att skriva ett meddelande i lärplattformen 
ansågs vara av så lika karaktär att en uppdelning inte motiverades. Båda sköttes via 
dator i första hand. Meddelande via telefon, genom sms, redovisas i tablå 5.1. 
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sträckning att bestämma tid för möten än hantera elevers frånvaro. Kontak-
ten med eleverna domineras av att ställa och svara på frågor (se även Sms – 
frånvarohantering). Observationerna visar att lärare oftare svarar på än 
ställer frågor. I den sparsamma kontakten med föräldrarna är det inte någon 
stor skillnad mellan de olika formerna av innehåll. Det finns stora variat-
ioner mellan lärarna i studien, någon skickar i stort sett endast meddelanden 
till kollegor (för att ställa och svara på frågor), medan andra är mycket ak-
tiva när det gäller flera former av meddelande till flera olika mottagare.  
 
Skrivande av e-post eller meddelande i lärplattformen uppges i stor utsträck-
ning vara fritt, men några av lärarna talar om det som bundet och då med 
hänvisning till principer för offentlig handling och granskningsrisk. Till 
stora delar är detta skrivande oproblematiskt. Det kan däremot uppstå pro-
blem kring hanteringen av elevers problem. Det rör till exempel hanteringen 
av elevers personuppgifter och känsliga uppgifter i mejl. Flera lärare betonar 
att deras e-post är offentlig handling. Speciellt är det i kontakter med kolle-
gor och skolledning svårt att vara tydlig samtidigt som hanteringen av ele-
verna sker korrekt. Av den anledningen föredrar lärarna att muntligen sköta 
ärenden som innehåller någon form av känsliga uppgifter kring elever. Pro-
blem kan också uppstå i samband med annat känsligt innehåll. Efter en 
händelse på skolan där en klassföreståndare å sina elevers vägnar via e-post 
framför kritik mot en undervisande lärare uppstår en konflikt mellan de 
båda lärarna. Rektor säger senare i en intervju att lärarna inte ska använda 
e-post till att framföra kritik till kollegor: 

Du kan inte mejla. Det är fullkomligt livsfarligt. /…/ Mejlspråk är jättefarligt. 
Det enda du kan ta skriftligt är att du ber eleverna sakligt skriva ner: hur vill 
du förändra lektionen? (Intervju hösten 2014, ljudupptagning 14) 

Rektor menar att det är att föredra att lärare muntligt gör kollegor upp-
märksamma på eventuella konflikter med elever. Konflikter bör aldrig han-
teras via e-post enligt rektor.  

Lektionsplanering 
Planeringar av olika slags hör till de texter lärare skriver ofta. Lektionspla-
neringar görs av lärarna i studien dagligen eller1–2 gånger i veckan. Dessa 
skrivs av lärarna som stolpar eller punkter på en lista och är sedan olika 
detaljerade. Lektionsplaneringar ligger för några lärare nära den tidigare 
nämnda att-göra-listan, och skrivs ibland på tavlan i klassrummet som en 
agenda innan lektionsstart. I jämförelse med andra former av planering (se 
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planering av del av kurs och kursplanering), är lektionsplaneringar både 
mest återkommande och mest fria. Några lärare i studien säger sig enbart 
göra lektionsplaneringar och aldrig någon annan form av planering. För 
några beror det på att de arbetar efter andra lärares planeringar för längre 
tid och andra säger att de kan kurserna så väl att de inte behöver någon 
(eller gör den i tanken). Däremot finns ingen lärare studien som inte säger 
sig skriva lektionsplaneringar. Revideringar av en tidigare tänkt eller ner-
skriven lektionsplanering är vanliga och texten är ett väl fungerande stöd, 
säger lärarna. Det är rimligt att tänka att skrivandet av dessa texter kan 
vara problematiskt för nya lärare, men alla lärare i studien har tillräckligt 
lång erfarenhet för att känna förtroende för sin förmåga att bedöma vilken 
aktivitet som ryms inom en lektion. Skrivandet av lektionsplaneringar är 
således inte alls problematiskt enligt lärarna i studien. 

Anteckningar om elevers insatser 
Anteckningar om elevers insatser skrivs av många lärare efter varje lektion. 
Dessa anteckningar skrivs för hand av flera lärare, och är enbart för deras 
egna ögon. Att inte någon annan läser dessa anteckningar förklarar flera 
lärare som viktigt då de är skrivna i hast och ocensurerade när det gäller 
innehåll och formuleringar. För de lärare som skriver för hand är dessa an-
teckningar inofficiella texter som ingen utom de själva ska ha tillgång till. 
Vid händelse av hastig sjukdom eller dödsfall, det vill säga om någon annan 
lärare utan överlämnandesamtal skulle ta över undervisningen kan lärarna 
tänka sig att texten läses av någon annan än dem själva. Flera lärare blandar 
anteckningar om elevers insatser med sammanfattning av lektionen där de 
även noterar sin egen insats och annat de vill minnas senare. Två lärare som 
skuggats hanterar dessa anteckningar digitalt, och en av dem har integrerat 
anteckningarna med omdömet om eleven i lärplattformen (som en portfo-
lio), vilket gör att eleven direkt kan se vad läraren skrivit. Detta används 
som underlag både för betygssättning och utvecklingssamtal. Läraren över-
går under studiens sista år till att göra det 1–2 gånger i månaden från att 
tidigare ha skrivit dessa anteckningar dagligen, eftersom skrivarbetet be-
dömdes som alltför tidskrävande i förhållande till den funktion det fyllde. 
Läraren har få elever i många kurser som är närliggande ämnesmässigt. Lä-
rare med fler och större undervisningsgrupper och med fler olika kurser 
uppger i högre utsträckning att de antecknar tätt inpå lektionen, annars 
minns de inte. Lärarna antecknar vanligtvis inte något om varje elev varje 
gång utan om de insatser som sticker ut eller på något vis behöver uppmärk-
sammas vid bedömning eller fortsatt planering. Skrivandet av anteckningar 
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om elevers insatser uppges som fritt och utan problem. Några lärare anger 
däremot att det ibland är svårt att få tid till detta skrivande. 

Dokumentation av händelser i klassrummet 
Dokumentation av händelser i klassrummet skiljer sig från föregående åter-
kommande skrivhändelser i samband med lektionen genom att utgöra mer 
formell dokumentation av enskilda händelser där läraren uppfattar att det 
senare kan komma att uppstå behov av att kunna redogöra i detalj för en 
händelse eller ett händelseförlopp. I lärarnas beskrivningar rör det sig oftast 
om hot- eller konfliktsituationer, det vill säga allvarligare incidenter som 
kan komma att få efterspel, men det kan också handla om mindre allvarliga 
konflikter mellan elev och lärare där läraren senare kan behöva visa vad 
som utspelat sig. Under en av fältstudiernas skuggningar inträffar att en 
person som inte har rätt att visats i skolans lokaler stör undervisningen och 
detta förlopp dokumenteras av läraren. Några få lärare säger vid slutinter-
vjun att de aldrig skrivit sådan dokumentation, några få att de gör det varje 
månad. En lärare svarar att detta sker dagligen eftersom hen är så noggrann 
i sin sammanfattning av lektionen att det även motsvarar dokumentation 
av händelser i klassrummet. Dokumentation av händelser i klassrummet be-
skrivs av de flesta som fritt och oproblematiskt.  

Information om elevers skolgång 
Lärarna skriver även information om elevers skolgång, om kommande val, 
studiedagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter med mera. 
På skolan sker centrala utskick kring information av detta slag och av de 
intervjuade lärarna anger två att de skriver om denna text för sina egna 
elever. De andra vidarebefordrar eller klipper ut och klistrar in informat-
ionen i egna utskick till eleverna. De varierande svaren kring frekvens, från 
aldrig till veckovis, kommer sig delvis av att lärarna har olika uppfattning 
om huruvida de skriver en text eller inte när de enbart kopierar eller vida-
resänder. Att några av lärarna anger att de aldrig skriver information av 
detta slag beror på att de inte är klassföreståndare. Skrivhändelsen beskrivs 
varken som problematisk eller rolig. Däremot är den enligt lärarna i någon 
mån bunden, speciellt vad gäller innehållet. Av de lärare som ägnar sig åt 
denna skrivhändelse anger de flesta att skrivandet är fritt. 

Kontakt med tidigare elever 
Flera av lärarna har kontakt med tidigare elever, oftast på elevens initiativ, 
då eleven kontaktar läraren för att få hjälp med referenser och intyg till 
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ansökningar av olika slag. Detta sker någon gång om året eller mer sällan. 
Några av lärarna uppger även att de skriver annat till sina tidigare elever, 
och med något högre frekvens. Det rör sig då om rådgivning av både yrkes-
mässig, utbildningsmässig och privat karaktär. En lärare sköter denna kon-
takt genom sociala medier och ett diskussionsforum hen administrerar. Ett 
gemensamt forum gör kontakten med tidigare elever tätare än någon gång 
om året. Alla lärare har inte tillfrågats om kontakter med tidigare elever och 
en lärare i studien har inte arbetat som lärare länge nog för att ha några 
tidigare elever. Kontakter med tidigare elever beskrivs som fritt och opro-
blematiskt, även om skrivandet av referenser och cv kräver en viss form. 
Lärarna säger att de alltid är helt och hållet uppriktiga i sina referenser ef-
tersom de inte vill riskera sin trovärdighet för någon elevs skull. Detta är de 
också tydliga med inför eleverna.  
 

5.3 Bundet skrivande  
Bland de återkommande skrivhändelser som kännetecknas av bundenhet 
återfinns flera som kan knytas till aktiviteter som följer efter undervisnings-
tillfället. Flera texter talas om som svåra att skriva. De är enligt lärarna i 
högre grad än andra också bundna och tråkiga att skriva. Lärarna talar om 
flera av texterna som offentlig handling, och det är inte helt tydligt för alla 
lärare vad som gäller kring offentlighet för de olika texterna. Denna osä-
kerhet för under vilka villkor texterna skrivs, samt osäkerhet om vad som 
gäller för offentliga handlingar påverkar i sin tur hur lärarna talar om tex-
terna eller skrivhändelserna. De skrivhändelser som presenteras i denna ka-
tegori är i stor uträckning styrda av olika rutinbeskrivningar på skolan så 
väl som av styrdokument från Skolverket och skollagen. Texterna hör sam-
man med varandra på olika vis och kan sägas utgöra ett nät av texter för 
att dokumentera elevernas verksamhet. I motsats till de tidigare beskrivna 
formerna av dokumentation är de skrivhändelser som redovisas i detta av-
snitt vanligtvis tänkta för andra mottagare än läraren själv.  

5.3.1 Mestadels bundet skrivande 
De följande skrivhändelserna uppges av de allra flesta lärare i studien som 
bundet skrivande, även om någon eller några lärare uppger att skrivandet 
är fritt. Flera av texterna har karaktären av dokumentation och följer an-
visningar eller mallar. Texterna skrivs ofta efter lektioner snarare än innan 
eller under.  
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Rättning och bedömning av elevarbeten (inklusive feedback) 
Rättning och bedömning av elevarbeten ägnar sig flera lärare åt minst en 
gång i veckan, några dagligen. Några lärare ägnar sig åt denna skrivhän-
delse kvartalsvis eller månadsvis medan en av lärarna aldrig ägnar sig åt 
detta i skrift. Läraren arbetar inom en del av skolans verksamhet som har 
hög frekvens av elever som är lässvaga och där flera har motivationssvårig-
heter. Lärarens avvikande svar kring sin skrivpraktik är utmärkande fram-
för allt när det gäller den låga frekvensen av skrivhändelser. Läraren pre-
senterar flera möjliga förklaringar till varför hen undviker att skriva, vilka 
alla grundar sig i en uppfattning om eleven som motstridig mottagare av 
skriftlig kommunikation.  

Vi måste möta eleverna där de är, på ett språk de förstår. Vi måste låta ele-
verna vara jämbördiga i kommunikationen. (Intervju hösten 2014, ljudupp-
tagning 2.) 

Läraren har vid ett tidigare samtal sagt att skrivet språk är så fast där det 
står färdigt på pappret att det inte finns något utrymme för förhandling. För 
många elever är det viktigt att få ett utrymme, att kunna få påverka – för-
handla – och därmed fungerar det bättre med tal. Tal är flyktigt på ett sätt 
som bjuder in eleverna. I talet har läraren och eleven större möjlighet att 
vara jämbördiga, speciellt när det gäller elever som varken läser eller skriver 
i större utsträckning. Läraren talar vidare om att lärare behöver anpassa sig 
mer till det skrivna språk som eleverna behärskar, som chattspråk och språ-
ket på sociala forum, om de vill kommunicera med dem. Först om läraren 
och eleven möts finns det förutsättningar för att eleven ska kunna ta till sig 
ett mer etablerat skriftspråk. Samma lärare menar att det dessutom lätt 
känns överdrivet med förstärkningsord i skrift: ”Jättebra att du kom i tid” 
riskerar att uppfattas ironiskt av eleven. En annan lärare framför liknande 
synpunkter om svårigheten att hitta rätt förstärkningsord i skrift, speciellt 
när det gäller elever som till exempel inte har klarat av att komma till skolan 
på ett tag. ”Hur fantastiskt bra kan det vara att eleven har kommit till sko-
lan även om inget sedan blev gjort?”, undrar en lärare. Om läraren överdri-
ver riskeras trovärdigheten, men i tal finns ett annat utrymme än i skrift. 
Där kan det vara ”jättebra att du kom”, med emfas på jättebra, och orden 
når eleven, lämnar ett positivt avtryck, och försvinner sedan. I skrift blir 
samma ord lätt en överdrift eller riskerar till och med att bli ett hån. Även 
elever som har svårt att ta sig till skolan vet att de förväntas göra mer än att 
ta sig till skolan, säger läraren. Det är inte bara rädsla för överdriva super-
lativer som betraktas som olämpliga för text. Även innehåll som rör elevens 
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privata situation eller innehåll som antyder att elever har svårt för sig kog-
nitivt, talas om som känsligt. Dessa uppgifter bör inte skrivas ner enligt flera 
lärare. (Jfr kapitel 8 och kapitel 9.)  
 
Under de tre år som studien pågår ändrar flera lärare sitt sätt att arbeta med 
rättning och bedömning av elevuppgifter. Det första året kännetecknas av 
att lärarna uttrycker en vilja att digitalisera. Några lärare har kommit längre 
i processen än andra, men gemensamt är en tro på digital teknik som det 
bäst lämpade mediet för bedömning och feedback. Det finns däremot flera 
lärare som säger sig ha svårt med just mediet. En lärare beskriver problemet 
med att använda dator för att förmedla feedback jämfört med papper.  

När eleverna frågat vad det är som saknas för att nå ett högre betyg så får 
de en kompletterande lista på sina brister. Allt detta skrivs för hand. Om 
man ska diskutera med eleverna är det smidigare om det finns på papper, då 
har de pappret gemensamt. Om man har en dator så kanske man håller på 
med annat på den, men pappret kan man sköta vid sidan om. Jag brukar 
prata bedömning lite vid sidan om andra verksamheter. (Samtal våren 2012, 
ljudupptagning 12.) 

En annan lärare beskriver papper och penna som en förutsättning för be-
dömning när det gäller den egna tankeprocessen och visar med gester hur 
handens rörelser har samband med det som händer i huvudet:  

Jag måste känna handen mot pappret och hålla pennan i handen när jag ska 
rätta och bedöma arbeten annars kan jag inte tänka. Jag kan inte koncentrera 
mig. (Samtal våren 2012, fältanteckning.) 

Även om de flesta lärarna i studien uttrycker en önskan att förmedla utförlig 
feedback digitalt finns det de som är mer skeptiska. De ifrågasätter om en 
bedömnings- och feedbackpraktik de uppfattar som fungerande ska föränd-
ras enbart för att göra den digital.  
 
Under studiens första och andra år ökar skrivhändelser som har samband 
med rättning, bedömning och feedback, medan de minskar det tredje året. 
Efter att alla lärare och elever utrustats med var sin bärbar dator finns stora 
förhoppningar och intentioner om att kunna digitalisera och därmed både 
förbättra kvalitetsmässigt och samtidigt effektivisera denna del av undervis-
ningen. Det finns också tydliga krav från skolledning och elever om att han-
tering av elevarbeten och feedback ska ske via lärplattformen. Lärarna talar 
positivt om möjligheter att markera och kommentera direkt i elevers arbe-
ten, vilka distribueras digitalt. Inga elevarbeten ska kunna komma bort efter 



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

129 
  

digitaliseringen. Under det andra året har flera lärare genomfört de föränd-
ringar de talar om första året. Under det tredje året är några lärare fortsatt 
tillfreds med det nya sättet att arbeta, medan andra avvecklar delar av sitt 
skrivande av feedback och övergår till att återkoppla muntligt. Anledningen 
är att det tar alltför lång tid att skriva allt. Lärarna är dessutom osäkra på i 
vilken utsträckning eleverna tar del av det som skrivs. Inlämningar sker ofta 
via dator, men några lärare väljer att lämna tillbaka en utskriven version 
med handskrivna kommentarer. Det är enklare att dra streck, pilar och visa 
samband när de skriver för hand, framför några lärare som skäl. För en 
lärare består återkopplingen under tredje året av enbart understrykningar i 
de texter eleverna skrivit och av muntliga samtal. Läraren säger sig ha kom-
mit närmare eleverna genom de erbjudna samtalen om deras kunskapsut-
veckling utifrån deras arbeten och de ställer inte längre krav på att få feed-
back digitalt.  
 
Den vinst lärarna förväntar sig kunna göra genom att återanvända formu-
leringar digitalt blir mindre än förväntad. De återanvänder ändå formule-
ringar från sitt minne, så de vinner inte så mycket på att skriva på dator. 
Några lärare fortsätter att ge feedback i form av poäng. Andra uttrycker att 
de vill anpassa kommentarerna till mottagaren så något helt färdigt system 
av klippa ut och klistra in bland feedback-formuleringar blir aldrig aktuellt. 
En lärare uttrycker sig om känslan av att skriva för varje unik elev även om 
själva texten blir liknande eller likadan: 

Även om det blir så att jag skriver samma saker om och om igen så känns 
det som att jag skriver för var och en av mina elever och det känns jättevik-
tigt. Det skulle inte kännas bra att klistra dit något färdigt. (Samtal våren 
2014, ljudupptagning 2.)  

Skrivandet av rättning, bedömning och feedback av elevarbeten beskrivs av 
alla lärare i studien som fritt. De lärare som ägnar sig åt bedömning och 
feedback säger, med ett undantag, att de uppfattar skrivandet som oproble-
matiskt förutom att det tar mycket tid i anspråk. Tillgång till tid verkar, 
tillsammans med ny digital teknik och pedagogisk kompetensutveckling 
inom ”bedömning för lärande”, vara de avgörande drivkrafterna för för-
ändringar som sker av skrivandet av bedömning och feedback på skolan 
under tiden för studien. 
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Planering av kurs eller del av kurs 
Någon gång i månaden eller kvartalet gör de allra flesta av de tolv lärarna 
en planering för del av kurs, till exempel ett arbetsområde. Lärarna verkar 
svara per kurs de undervisar i, vilket ger att lärare med fler olika kurser gör 
dessa del-planeringar oftare. Det händer också att lärare planerar flera kur-
ser vid samma tillfälle. Kursplaneringar görs av de flesta lärare en till två 
gånger per termin, vilket för de flesta innebär inför kursstart. Två lärares 
svar avviker från de andras. Det ena är en lärare som mer ofta ägnar sig åt 
revidering av kursplaneringar och det andra är en lärare som enbart gör 
dagliga lektionsplaneringar. Detta kan möjligtvis ha samband med att den 
förstnämnda läraren undervisar många klasser och att den sistnämnda un-
dervisar i en verksamhet där de dagliga aktiviteterna inte i lika hög grad 
styrs av kursplaneringar. Skrivandet av de olika planerna uppges som i hu-
vudsak fritt. Som tidigare presenterats talas lektionsplaneringar om som 
helt fria, medan kursplaneringar delvis är bundna av skolans styrdokument. 
Det finns enligt lärarna inget problematiskt över skrivandet av planeringar.  

Omdömen som underlag för utvecklingssamtal 
Omdömen som underlag för utvecklingssamtal är en terminsvis återkom-
mande skrivhändelse för alla som undervisar elever som de inte själva är 
klassföreståndare för. Även i de fall läraren själv är både klassföreståndare 
och undervisande lärare kan ett skriftligt underlag ändå användas vid det 
terminsvis återkommande utvecklingssamtalet med föräldrar och elever. In-
nehållet i utvecklingssamtalet regleras genom skolans rutiner och samtalen 
är fastställda av skollagen (2010). På skolan anger rutinerna att varje un-
dervisande lärare ska lämna ett skriftligt omdöme till elevens klassförestån-
dare inför samtalen. Lärarnas uppger att de ägnar sig åt dessa omdömen en 
gång per termin. Det innebär för de flesta lärare att när de väl ägnar sig åt 
detta är det ofta många omdömen som ska skrivas. Speciellt för lärare med 
stora och många undervisningsgrupper, vilket många gånger gäller för kär-
nämneslärare och språklärare, men även för lärare som undervisar i andra 
kurser som många elever läser och där kurserna är korta. Att skriva omdö-
men är således inte en lika omfattande skrivhändelse för lärare med färre 
elever i mer omfattande kurser. Anledningen till att detta nämns är att det 
finns ett samband med hur mycket tid läraren träffar eleven innan omdömet 
ska skrivas och hur många omdömen som ska skrivas. Med andra ord är de 
lärare som har störst antal omdömen att skriva ofta de som har haft minst 
tid på sig att lära känna och bedöma eleverna. Att två lärare svarar att de 
varje vecka ägnar sig åt att skriva omdömen förklaras genom olikheten i de 
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system av dokumentation av elevers kunskapsutveckling som lärare använ-
der sig av. Att en lärare anger att hen aldrig skriver omdömen har att göra 
med eleverna och hur lärarna i arbetslaget arbetar. 
 
Hur dessa skriftliga omdömen ska utformas råder omfattande diskussioner 
om på skolan, och att omdömena skiljer mycket mellan lärarna ser lärarna 
själva som ett problem. Lärarna känner därför stort behov av en mall för 
dessa skriftliga omdömen. Att ta fram en gemensam mall för omdömen som 
används lika av alla blir ett flerårigt projekt på den aktuella skolan. Efter-
som skrivandet av omdömen talas om som problematiskt när studien inleds 
har en fördjupande delstudie gjorts om det kollegiala arbetet med att ta fram 
en gemensam mall. (Se kapitel 9.) När lärarna i den avslutande intervjun får 
frågan om vilka texter som är svårast att skriva svarar två av lärarna att det 
är denna text. Vid en närmare beskrivning av vari svårigheten består svarar 
de att det är svårt att hitta rätt ord och att välja rätt ton och tilltal (Se kapitel 
8 för jämförelse med skrivande av åtgärdsprogram samt närmare förklaring 
till hur frågan utformats.) Ett av de problem som omdömesskrivandet om-
fattar är att läraren själv inte är med när eleven tar del av omdömet: ”Man 
vill ju inte skriva något negativt alls eftersom man inte är där och ser hur 
eleven reagerar när han läser eller hör” (samtal hösten 2012, fältanteck-
ning). 

Dokumentation av elevers resultat och kunskapsutveckling 
Dokumentation av elevers resultat och kunskapsutveckling sköts av lärarna 
på mycket varierande vis och med varierad frekvens. Vid en jämförelse med 
de närliggande skrivhändelserna anteckningar om elevers insatser och sam-
manfattning av lektionen blir det tydligt att varje lärare har sitt eget system 
av anteckningar om elevers kunskapsutveckling. Skrivhändelsen doku-
mentation av elevers resultat och kunskapsutveckling är en mer officiell 
sammanställning än anteckningar om elevers insatser och sammanfattning 
av lektionen. Varje lärare redogjorde under intervjun för sin egen skrivprak-
tik i samband med elevers kunskapsutveckling från mer inofficiella och fria 
anteckningar som enbart är till för läraren själv och mer officiell doku-
mentation som läses av andra. Resultatet är att samtliga lärare i studien 
dagligen eller veckovis skriver någon form av text som handlar om elevers 
insatser i skolarbetet. Några lärare skriver det som en mer officiell doku-
mentation från start medan andra skriver anteckningar för egen del i ett 
första skede (och mer frekvent) och en mer officiell sammanställning mer 
sällan.  
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De mer inofficiella texterna om elevers insatser är vanligt att lärarna skriver 
spontant och för hand. Några gånger per termin för lärarna sedan över 
dessa inofficiella och handskrivna texter till en mer officiell sammanställ-
ning av elevens utveckling i digitalt format, ofta i samband med att eleven 
bedöms på ett genomfört arbete och ofta i slutet på ett planerat arbetsom-
råde, eller i samband med utvecklingssamtal och betygssamtal. I samband 
med överföringen utesluter lärarna det som de inte finner lämpligt för offi-
ciella texter. Det gäller både innehåll och språk. Detta förfarande gäller 
dock inte alla lärare eftersom några svarar att de ägnar sig åt mer officiell 
dokumentation av elevers resultat och kunskapsutveckling dagligen. En av 
dessa lärare undervisar i språk och har många elever och många kurser. Hen 
menar att den dokumentation hen skriver dagligen är skriven på ett sådant 
sätt (med stor noggrannhet) att den kan ses som offentlig, även om den för 
läraren i första hand är nödvändig för det egna minnet. En annan lärare har 
färre elever men undervisar i stället dessa i många olika kurser och har ut-
vecklat ett system med dokumentation och feedback till elever genom den 
digitala lärplattformen. Läraren skriver aldrig omdömen som underlag för 
utvecklingssamtal som en egen skrivhändelse eftersom detta genereras auto-
matiskt av tidigare inmatad information på lärplattformen och således är 
integrerad i den veckovisa dokumentationen och elevers resultat och kun-
skapsutveckling.  

 
Lärarna har, vilket tidigare påpekats, egna system för att hålla ordning på 
elevers utveckling. Detta komplicerar talet om lärares skrivande av doku-
mentation, och även jämförelser i form av frekvens, men är samtidigt ett 
viktigt resultat av studien. Lärarna själva uppfattar skrivandet av doku-
mentationen av elevers resultat och kunskapsutveckling som i olika grad fri 
eller bunden. Sammantaget gäller att skrivhändelser som sker ofta i större 
utsträckning skrivs för lärarens egen del och att dessa i större utsträckning 
talas om som fria. Ingen lärare framställer detta skrivande som problema-
tiskt förutom att några av de som ägnar sig åt det dagligen eller veckovis 
uttrycker att det tar lång tid. I den uppföljande studien kring problemen 
kring skrivhändelsen omdömen som underlag för utvecklingssamtal visar 
sig däremot olikheten i lärarnas system för hantering av anteckningar och 
dokumentation av elevers utveckling vara en orsak till problemen med att 
skapa en gemensam mall för omdömesskrivande. (Se vidare kapitel 9.) 
 
Även om en varierad frekvens i skrivhändelser med anknytning till doku-
mentation av elevers kunskapsutveckling till viss del kan förklaras av att 
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lärarna har olika benämningar på de olika texter de skriver så finns det i 
studien också stora skillnader på hur mycket tid och kraft de olika lärarna 
lägger på dokumentation. Det finns samband mellan frekvent förekom-
mande dokumentation och lärares uppfattning om sitt minne tillsammans 
med hur många olika kurser eller elever läraren undervisar under samma 
termin. Några direkta problem med att dokumentera elevernas resultat och 
kunskapsutveckling uttrycker lärarna i studien emellertid inte. (Jfr med 
skrivhändelen omdömen som underlag för utvecklingssamtal ovan).  
 
Att rapportera in nationella provresultat till Skolverket är en terminsvis 
återkommande skrivhändelse som särskilt nämns av en lärare. Läraren me-
nar att rapporteringen av nationella prov har ökat eftersom fler prov skrivs, 
men samtidigt förenklats av att grupplistor numer läggs in centralt på sko-
lan, vilket medfört att läraren spar mycket tid. Lärarna deltar även i andra 
former av kunskapsdokumentation, vilka inte särskilt belyses i denna stu-
die, såsom inrapportering av kursbetyg eller signerande av betyg. I samman-
hanget försvinner dessa skrivhändelser bland mer tidskrävande skrivhändel-
ser kopplat till dokumentation över elevers resultat och kunskapsutveckling. 

Mötesprotokoll 
Mötesprotokoll är den skrivhändelse som uppvisar den största variationen 
i frekvens av alla i studien. Alla möjliga svarsalternativ anges, från ”aldrig” 
till ”dagligen” och alla däremellan liggande alternativ. De olika svaren be-
ror på en mycket varierad praktik kring mötesprotokoll, men är även en 
indikation på att lärarna lägger olika innebörd i begreppet mötesprotokoll. 
Under intervjuerna framgår att lärarna i första hand associerar protokoll 
till sammanfattande dokumentation av möten i arbetslaget men även till 
andra konferenser eller möten med skolledning och elever. Trots att det en-
ligt rutinerna för utvecklingssamtal ingår att skriva protokoll från utveckl-
ingssamtalet med de enskilda eleverna och deras föräldrar nämner bara en 
lärare under intervjun specifikt skrivandet av dessa protokoll. Två av lä-
rarna framför i de avslutande intervjuerna att de tycker om att provocera 
genom sitt skrivande av protokoll som rör arbetslaget och skolledningen. 
En av lärarna berättar vidare att hen får mycket uppskattning av detta från 
kollegor som menar att hen skriver det andra inte vågar uttrycka men ändå 
instämmer i. Det kan till exempel gälla kritik mot skolledningen eller lärar-
nas arbetsvillkor. Provokationerna leder många gånger till samtal och dis-
kussioner i kollegiet, vilket de båda lärarna som skriver dem anser viktigt 
för en levande arbetsmiljö. Att skriva protokoll talar de flesta lärare om som 
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oproblematiskt och bundet. Lärare med fackliga uppdrag betonar vikten av 
att formulera sig på rätt sätt, och uppger samtidigt att de har strategier som 
innebär kollegialt samarbete för att underlätta detta. De två lärare som sä-
ger att de använder protokollen för att provocera och skapa diskussioner 
beskriver protokollskrivande som mer fritt än de övriga lärarna gör.  

Ansökningar 
Lärarna ägnar sig emellanåt åt att skriva ansökningar. Flera av dem är inte 
listade här eftersom de ses som enstaka händelser: som registrering av kon-
ton för olika webbplatser och så vidare. Några former av ansökningar har 
däremot nämnts av en informant och därefter förts till listan av återkom-
mande skrivhändelser och således varit del av underlaget för resterande in-
tervjuer. Ledighet, den vanligast förekommande skrivhändelsen bland an-
sökningarna, hanteras genom det digitala personalsystemet och är ett rutin-
mässigt, bundet skrivande som består av flera knapptryckningar och ganska 
lite skrivande av egen fri text. Ansökningar om tjänst eller uppdrag är oftast 
interna, såsom internt utlysta tjänster som förstelärare, men det kan även 
gälla en intresseanmälan om att få undervisa inom ett visst ämne eller att få 
delta i projekt eller fortbildningar som hanteras via skolledningen eller en 
kollega. Inom rubriken medel ryms såväl interna som externa ansökningar 
om medel (främst ekonomiska) i samband med olika projekt (som resor med 
elever). Lärare som arbetat i flera år på skolan antyder att ansökningar om 
medel oftare gjordes skriftligt innan besluten lades på ämnes- och arbetsla-
gen. Ansökningar, förutom ledighetsansökningar, förekommer enligt lä-
rarna en gång i halvåret eller mer sällan, med undantag för en lärare som 
uppger att ansökningar av interna eller externa medel skrivs månadsvis. 
Skrivhändelser i samband med ansökningar beskrivs som oproblematiska 
och består när det gäller interna medel eller tjänster vanligtvis av ett mejl 
om vad som önskas och en kort motivering till skolledning, program- eller 
ämnesansvarig. Vid ansökan om externa medel brukar lärarna samarbeta 
med varandra. Dessa är inte vanligt förekommande. Skrivandet av ansök-
ningar beskrivs som i huvudsak bundet. 

Skrivelser, uppsatser och rapporter 
Skrivelser för fackligt uppdrag eller uppsatser och rapporter som en del av 
kompentensutveckling diskuteras med åtta av de tolv lärarna som deltar i 
slutintervjuerna. I samband med uppdrag utanför undervisning, som fack-
liga uppdrag eller kompetensutveckling, händer det att lärare skriver längre 
informerande och ibland resonerande eller argumenterande texter. Dessa 
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skrivhändelser är för vissa lärare återkommande, men aldrig speciellt van-
liga. Frekvensen är högre för lärare med fackliga förtroendeuppdrag och 
återkommande kompetensutbildning. Frekvensen varierar mellan månads-
vis och aldrig och skrivhändelserna kan överlag inte anses vanligt förekom-
mande, trots att majoriteten lärare i studien under det senaste året har del-
tagit i kompetensutveckling på högskolenivå. De lärare i studien som är 
fackliga representanter pratar mycket om skrivandet i samband med detta 
uppdrag och skiljer inte alltid ut det från sitt övriga skrivande i sina svar 
under intervjun. Skrivandet av skrivelser, uppsatser och rapporter beskrivs 
i flera fall som styrt eller bundet. I synnerhet uttrycks detta kring fackliga 
texter. De som skriver dessa har fått viss utbildning i skrivande, och skri-
vandet kännetecknas för övrigt av allvar (känslighet), granskning och sam-
arbete i skrivprocessen. Det framställs som krävande, men att gott skriv-
samarbete i form av man läser om kommenterar varandras utkast gör att 
skrivandet inte är problematiskt.  

Anmälan om och utredning av särskild åtgärd 
Anmälan om åtgärd är en av två texter som hör samman med rutiner kring 
elever när inte skolgången fungerar, åtgärdsprogram och anmälan om sär-
skild åtgärd till elevs klassföreståndare. Enligt skolans rutiner ska varje un-
dervisande lärare skriva en anmälan om särskild åtgärd till elevs klassföre-
ståndare så snart läraren misstänker att en elev kan få svårigheter att nå 
målen i kursen.48 Texten skrivs med hjälp av en mall. Klassföreståndaren 
som tar emot anmälan ska sedan bedöma genom en egen utredning om ett 
åtgärdsprogram ska upprättas. Den egna utredningen innebär att klassföre-
ståndaren talar med eleven, och med de lärare som undervisar eleven, om 
hur elevens situation ser ut. Om ett åtgärdsprogram upprättas ska alla in-
komna anmälningar om särskild åtgärd bifogas åtgärdsprogrammet i sko-
lans elevaktsarkiv. Flera av lärarna i studien är osäkra på hanteringen av 
texten anmälan om åtgärd, speciellt i rollen som klassföreståndare. Oavsett 
om lärarna själva anser sig osäkra eller inte kan konstateras utifrån inter-
vjuer och samtal att lärarna hanterar anmälningarna olika. Oklarheterna 
gäller vad som ska hända med anmälningarna efter att klassföreståndare 
beslutar att det inte finns behov av ett åtgärdsprogram. Några lärare slänger 

                                                      
48 Detta kan jämföras med den tidigare förekommande skrivhändelsen IG-varning. 
Denna skrivhändelse förekom i samband med den tidigare läroplanen och sändes till 
målsman eller myndig elev när en elev riskerade att inte nå godkänt betyg i en kurs.  
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anmälningarna direkt, några efter att kursen är slut och eleven har fått be-
tyg, och några efter att eleven slutat på skolan. Samma variation finns i det 
fall ärendet blivit ett åtgärdsprogram. Några lärare sparar en kopia av an-
mälningarna vid sin arbetsplats medan andra menar att detta är känsliga 
uppgifter som läraren inte får ha åtkomligt på sin arbetsplats, utan enbart 
får finnas i skolans arkiv. Anmälan om särskild åtgärd förekommer inte ofta 
för någon lärare bland de tolv och för de som skriver anmälningar uppges 
genomsnittet för de flesta vara en per termin49. Denna uppgift kan ses i re-
lation till att de anmälningar som samlas in i samtidigt med de åtgärdspro-
gram som upprättats under de tre år studien pågår, uppgår till femhundra. 
Några av skolans lärare skriver avsevärt fler anmälningar än andra. Det är 
stora skillnader mellan såväl individuella lärare, som program och ämnen. 
Att fyra lärare av de tolv aldrig skriver anmälningar kan delvis förklaras av 
att de själva är klassföreståndare för de elever de undervisar och således 
skulle ha riktat anmälan till sig själva eller att de ingår i arbetslag där andra 
skriver dessa anmälningar, alternativt att ärendet hanteras helt och hållet 
muntligt. När det gäller skrivandet av själva anmälningarna uttrycker ingen 
lärare att det är svårt, utan att mallen för denna text är enkel att följa och 
lärarna säger sig inte ha problem med formuleringarna då de kan hålla sig i 
allmänna ordalag. Lärarna ser klassföreståndaren som mottagare av texten. 
Skrivhändelsen följs dessutom nästan alltid av ett samtal med klassförestån-
daren där läraren mer fritt kan uttrycka vari problemet består. Däremot 
uppfattar flera lärare att texten tar onödig tid i anspråk eftersom den inte 
fyller någon annan funktion än att hålla läraren fri från ansvar: 

Anmälan och åtgärdsplaner skrivs för läraren själv, som försvar om det blir 
granskning. Det är ett merarbete på så sätt att det inte alls påverkar arbetet 
med eleven. (Samtal våren 2014, ljudupptagning 1.)  

5.3.2 Enbart bundet skrivande 
En återkommande skrivhändelse talar samtliga lärare i studien om som bun-
den: åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram  
Åtgärdsprogram är en del av en redan påbörjad insats för att uppmärk-
samma och stödja elever med problem att nå målen. Skrivhändelsen regleras 

                                                      
49 Det är möjligt att lärarna vid de tillfälle de skriver anmälningar skriver flera vid 
samma tillfälle, även om detta inte uttalas i intervjun.  
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både av lagstiftning och av skolans interna rutiner, samt stödjs av en fram-
tagen mall som ska användas av samtliga lärare. Texten kan närmast be-
traktas som en blankett med många fasta formuleringar men med utrymme 
för lärarnas egna formuleringar kring beskrivning av problem och åtgärder. 
(Se 6.6 för beskrivning av mallen.) Till åtgärdsprogrammet hör en uppfölj-
ning som förekommer sällan och aldrig självständigt, varför den här inkor-
porerats i åtgärdsprogrammet. Enligt den frekvens lärarna anger sker skri-
vandet av åtgärdsprogram någon eller några gånger per termin. Lärarna 
anger att de när de skriver åtgärdsprogram ofta skriver flera, det vill säga 
alla de som aktualiserats samtidigt (vanligtvis i samband med terminens ut-
vecklingssamtal). Några lärare som anger avsevärt högre frekvens på åt-
gärdsprogram än på anmälningar, vilket förklaras av att de hjälper andra 
lärare att skriva åtgärdsprogram. För övrigt ligger anmälningar om särskild 
åtgärd och skrivandet av åtgärdsprogram på ungefär samma nivå. Det 
jämna förhållandet mellan anmälan om åtgärd och åtgärdsprogram stäm-
mer inte med insamling av texter från arkivet. I jämförelse med 500 anmäl-
ningar fanns i elevaktsarkivet 68 åtgärdsprogram skrivna under studiens tre 
år. Troligtvis kan den liknande frekvensen förklaras av att lärarna svarar på 
hur ofta de sätter sig för att skriva anmälningar och åtgärdsprogram och att 
själva antalen varierar, eller så förklaras det av att lärare som inte ingår i 
studien skriver avsevärt fler anmälningar än de som ingår. Att lärarnas be-
nägenheter och behov av att göra anmälningar om åtgärd är mycket varie-
rande framgår också av samtalen.  
 
Åtgärdsprogram är till skillnad från den föregående anmälan om särskild 
åtgärd en problematisk text att skriva för många av lärarna. De tolv lärarna 
får i den avslutande intervjun frågan om vilka texter som är särskilt svåra 
att skriva och de flesta lärarna svarar att åtgärdsprogram är den svåraste 
texten att skriva. När lärarna med egna ord förklarar vad som är svårt åter-
kommer formuleringar som visar att lärarna uppfattar höga krav på texten 
som de säger har ett känsligt innehåll och ska sparas länge. Lärarna ut-
trycker att de inte vill skriva något som på något sätt försvårar för eleven 
och de talar alla om att texten ska sparas för lång tid och att den är offentlig 
(under förutsättning att inte särskilt känsliga uppgifter gör att rektor beslu-
tar om att texten ska skyddas av sekretess). Lärarna vill inte heller skriva 
något som ger anledning till klander av dem själva vid en eventuell granskning, 
och flera lärare tar hjälp av lärare på skolan som har speciallärarutbildning (el-
ler motsvarande) och som känner sig säkra på hur åtgärdsprogram ska skrivas. 
Även rektor fungerar som rådgivare eller kontrollant av att åtgärdsprogram är 
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korrekt formulerade, men i långt mindre utsträckning än innan nya rutiner in-
förs efter nya skollagen 2011. Eftersom åtgärdsprogram är en skrivhändelse 
som lärarna uppfattar som problematisk har en fördjupande delstudie ge-
nomförts kring lärarnas skrivande av dessa texter. (Se kapitel 8.) 
 

5.4 Sammanfattning och kommentar 
Det är tydligt att lärares skrivpraktiker varierar lärare emellan sett till vilka 
återkommande skrivhändelser de tar del av. Kalendernoteringar och arbets-
blad är de enda återkommande skrivhändelser som samtliga lärare i studien 
ägnar sig åt. Att delta på, skapa eller underhålla diskussionsforum förekom-
mer mest sällan då enbart tre av studiens tolv lärare säger att de ägnar sig 
åt dessa skrivhändelser, och lika få ägnar sig åt att skriva markandsförings-
texter. Dokumentation av händelser i klassrummet, information om skol-
gång, skrivande av sms samt skrivelser eller rapporter är inte heller aktuellt 
för flera lärare.50 Av tablå 5.1 framgår att de skrivhändelser som är vanlig-
ast förekommande till största delen är fria. De skrivhändelser som förekom-
mer mer sällan är oftast bundna. Det enda undantaget bland de vanligast 
förekommande skrivhändelserna är rättning, bedömning och feedback, en 
skrivhändelse som är bunden och som förekommer ofta. Den får på så vis 
en särställning bland skrivhändelserna. Lärarna i studien talar däremot inte 
om denna skrivhändelse som problematisk eller komplex. På motsvarande 
sätt är skrivhändelserna dokumentation av händelser i klassrummet och 
marknadsföringstexter de enda bland de mer sällan förekommande skriv-
händelserna som betraktas som fria. Eftersom flera lärare inte ägnar sig åt 
dessa kan de däremot inte ses som en betydande del av lärares skrivprakti-
ker.  
 
Det kan tilläggas att de slutsatser om lärares skrivande som gjorts i delstu-
dien utgår från en kollektiv nivå med belysande exempel från individuella 
lärare. På individuell nivå förekommer förändringar i lärares skrivpraktiker 
som inte återspeglas av den ovanstående presentationen av skrivande på 
                                                      
50 För de mer sällan förekommande skrivhändelserna marknadsföringstexter, ansök-
ningar och kontakt med tidigare elever finns inte samma underlag som för övriga 
skrivhändelser då de under slutintervjuer med lärare två till fem lades till av lärarna 
själva. Således tillfrågades lärare ett till fyra under sina slutintervjuer inte om före-
komsten av dessa skrivhändelser. De lade förvisso inte heller själva till dem som 
skrivhändelser de ägnar sig åt.  
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kollektiv nivå där en generellt mer långsam förändringstakt framträder. För 
de enskilda lärarna kan både stora och små förändringar i den individuella 
skrivpraktiken ha ägt rum under de tre åren studien pågått. Några lärare 
har hunnit introducera, utvärdera och avskaffa skrivande innan andra har 
hunnit klart med introduktionen. Variationen mellan skrivpraktiker kan 
därmed vara stor både mellan individer och för samma individer sett över 
tid.  

5.4.1 Skrivande som handling i en professionell praktik 
Sett till skrivandet verkar lärare uppleva stor frihet i sitt vardagliga arbete 
och mer styrning eller bundenhet i arbete de utför mer sällan. Överfört till 
professionellt handlingsutrymme talar de mer om frihet i skrivhändelser 
med samband till undervisningstillfällen, det vill säga lektioner, och mer 
bundenhet när det rör dokumentation av sin och elevernas verksamhet. Spe-
ciellt styrda är de i samband med dokumentation som andra ska läsa. Texter 
som utgör offentlig handling medför större bundenhet än texter som är ar-
betsmaterial. Jag drar slutsatsen att bundenhet har samband med gransk-
ningsrisk och kontroll av lärares arbete. Lärarna beskriver sig som mest fria 
i det arbete de gör i klassrummet med eleverna och som sker dagligen (jfr 
Parding, 2007). Detta skrivande utgår från elevens lärande och relationen 
mellan lärare och elev. Kommunikationen är inte alltid helt synkron, men 
mottagaren finns nära sett till rum och tid, och tiden mellan skrivandet och 
läsandet (distributionen av det skrivna) är kort, speciellt i jämförelse med 
dokumentation som eventuellt kommer att användas för granskning.  
 
Talet om granskning påminner om redovisningsskyldighet som logik för 
professionalism medan friheten i klassrummet påminner om professionellt 
ansvar (se teoriavsnitt 3.2.2 Professionellt handlingsutrymme: ansvar och 
redovisningsskyldighet). Lärares handlingsutrymme i klassrummet känne-
tecknas av tillit och handlingsutrymmet vid dokumentationen av verksam-
heten av kontroll. Förutom att väcka frågor om lärares professionella hand-
lingsutrymme i samband med skrivande visar delstudien att lärares skriv-
praktiker varierar stort. Denna inledande delstudie är tänk att fungera som 
en kartläggning av lärares skrivande inför efterföljande fördjupande delstu-
dier av problematiska och komplexa delar av gymnasielärares skrivprakti-
ker. Den följs däremot först av en breddande delstudie som undersöker vilka 
resurser lärare använder i samband med sitt professionella skrivande. 
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6 Användning av resurser för skrivande 

6.1 Introduktion 
Digitaliseringen av skolan innebär att lärares skrivande får nya förutsätt-
ningar. De nya förutsättningarna rör inte bara tillgång till teknik utan även 
samarbete med andra, kunskapsbehov och utformning av skrivsituationer, 
det vill säga användning av resurser av olika slag. Vilka resurser använder 
lärarna i samband med sitt skrivande? I detta kapitel undersöker jag gym-
nasielärares skrivpraktiker med fokus på vilka resurser – i form av tillgång 
till såväl erfarenheter, samarbete med andra, materiella eller semiotiska re-
surser såsom datorer, ordböcker och bilder – lärarna använder som stöd för 
sitt skrivande. Undersökningsfrågorna som driver delstudien är: 

 
i) Vilka resurser – i form av erfarenhet från skrivutbildning och 

fritidsskrivande, interaktion med andra personer, och materi-
ellt – uppger lärarna att de använder sig av? 

ii) Hur beskriver lärarna skrivsituationen? 
iii) Vilka samband finns mellan lärares användning av resurser för 

skrivande och deras inställning till (ny) digital teknik i skolan?  
 
Att studera lärarnas användning av resurser är en del i arbetet med att un-
dersöka diskursiva villkor för lärares skrivande. Utgångspunkten är att skri-
vande förstås som handling i en social praktik (Clark & Ivanič, 1997). Lä-
rarnas uppfattning om resurser för skrivande påverkas både av deras för-
ståelse för skrivande och deras uppfattning om villkoren för sitt profession-
ella handlande. Att undersöka lärarnas tal om sin användning av resurser 
för sitt professionella skrivande är ett sätt att undersöka hur de uppfattar 
villkor både för sitt skrivande och för sitt professionella handlande. 
 
I huvudsak bygger delstudien på en enkät hämtad från Gunnarsson (1992) 
vilken fungerade som underlag för ett samtal om lärarnas skrivande under 
slutintervjun (informantgrupp B). En mindre omarbetning av enkäten gjor-
des jämfört med originalet (den använda enkäten bifogas som bilaga 1). 
Frågor om bakgrund och gemensamma riktlinjer för skrivande på arbets-
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platsen uteslöts eftersom dessa redan täcktes av den etnografiska fältstu-
dien.51 Två frågor lades till intervjun utifrån samtal under den föregående 
fältstudien: en fråga om användande av smilis samt en fråga om i vilken 
utsträckning de själva har förändrat sitt skrivande av omdömen i samband 
med utvecklingssamtal sett till de senaste tre åren. Frågan om i vilken ut-
sträckning lärarna läser och kommenterar andras arbeten ställdes i sam-
band med frågan om hur ofta de själva får hjälp av andra. I allt annat följde 
intervjun frågorna i Gunnarssons enkät, medan svaren gavs och kommen-
terades muntligt. Detta var speciellt viktigt i de fall informanterna inte me-
nade att något svarsalternativ direkt motsvarade deras uppfattning, men er-
bjöd också inblick i hur informanterna uppfattade svarsalternativen när de 
ansåg dem stämma. Enkäten täckte inte resurser i form av styrdokument, 
rutinbeskrivningar eller mallar, varför exempel på denna form av resurser 
samlades in under fältstudien och var föremål för samtal under denna. 
Dessa resurser presenteras i form av ett utvalt exempel: särskilda åtgärder, 
vilket valdes på grund av att lärares problem vid skrivandet av åtgärdspro-
gram även var föremål för en fördjupad delstudie (se kapitel 8). Motivet till 
att använda Gunnarssons enkät var att frågorna annars i stor utsträckning 
täckte lärarnas användning av resurser i skrivandet så som det framträtt 
under fältbesöken och att Gunnarsson beskrivning av yrkeskrivande på ett 
kommundelskontor föreföll ha likheter med lärares skrivande.52 Tanken var 
inledningsvis att använda enkäten för en jämförelse mellan de olika tjänste-
männen i Gunnarssons studie och lärarnas i denna avhandling. Detta visade 
sig metodiskt problematiskt då alltför många variabler var inblandade och 
                                                      
51 Frågor om i vilken utsträckning skrivandet var spännande, roligt osv. användes 
under tre intervjuer men uteslöts sedan då det stod klart att det krävdes avsevärd 
fördjupning för att resultatet skulle bli användbart. 
52 En viktig skillnad mellan Gunnarsson studie och delstudien om lärares yrkesskri-
vande är att lärarna har mer homogen tjänstegrad och uppdrag som officiellt liknar 
varandras, medan de högre, medel och lägre tjänstemännen i kommundelskontoret 
officiellt har olika uppdrag. I lärarnas fall handlar det därmed snarare om skillnader 
i hur de uppfattar sitt uppdrag och sitt skrivande, vilket är av centralt intresse i den 
här avhandlingen om lärares skrivande. Gunnarsson studie har som övergripande 
mål att undersöka om skrivandet på kommundelskontoret kan anses utgöra en kom-
munikativ gemenskap, och det visar hon att det kan. Denna gemenskap känneteck-
nas av att vara ”offentlig och nära”, med interna relationer som mest avgörande 
faktor (1992, s. 127). Gunnarssons studie föreföll erbjuda en möjlighet till jämfö-
relse av skrivande inom två närliggande professionella, kommunikativa gemen-
skaper där både offentlighet och närhet aktualiseras vid skrivande.  
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praktikerna alltför åtskilda både i tid, till skrivandets karaktär och till ar-
betsplatsens organisation för att ge tydliga resultat. Vissa jämförelser kunde 
ändå göras, men endast försiktiga slutsatser dras. Den analys som i stället 
fokuseras i resultatkapitlet är en uppdelning av lärarna utifrån deras tal om 
digitaliseringen av skolan. Uppdelningen kom till stånd efter att inlednings-
vis uppdelning på ålder och kön prövats utan att ge tydliga utfall. Analys-
ansatsen är således empiribaserad: de tre kategorier lärarna delas in i vid 
analysen har konstruerats utifrån empirin. Resultatet från intervjun utifrån 
enkäten har kompletterats med data från fältanteckningar och ljudupptag-
ningar från fältstudierna. 

6.1.1 Kategorisering av lärare utifrån inställning till ny teknik i 
skolan 
Eftersom en av utgångspunkterna för studien är att en förhållandevis snabb 
digitaliseringsprocess äger rum på den undersökta skolan under studiens 
gång var det intressant att undersöka vilket samband lärarnas användning 
av resurser har med deras inställning till den pågående digitaliseringen. Ut-
ifrån den etnografiska studien delades de tolv lärare som deltog i intervjun 
och som svarade på frågor om stöd i samband med sitt skrivande in i tre 
grupper. De tre grupperna består av lärare som anammar, försöker respek-
tive avstår användande av (ny) digital teknik i samband med sitt profess-
ionsskrivande. (Se översikt i tablå 6.1.)  
 
Gruppen lärare som anammar ny teknik kännetecknas av intresse för ny 
teknik, tro på de pedagogiska vinsterna med en digitaliserad skola samt god 
förmåga att använda ny teknik. Gruppen lärare som försöker använda ny 
teknik kännetecknas av en likaledes stark tro på de pedagogiska vinsterna 
med en digitaliserad skola, men med måttligt intresse för ny teknik samt 
uttalar känslor av otillräcklighet när det gäller den egna förmågan att an-
vända ny teknik. Gruppen lärare som avstår användande av ny teknik kän-
netecknas främst av sin tveksamma inställning till de pedagogiska vinsterna 
med en digitaliserad skola. Inom ramen för studien är det inte möjligt att 
utförligt undersöka och bedöma i vilken mån lärarna i denna grupp har 
förmågan att använda ny teknik, men inget talar för att oförmåga att han-
tera tekniken är avgörande för att de avstår (jfr t.ex. med uppgifter om skri-
vande på fritiden). Lärare i samtliga grupper framhåller de pedagogiska skä-
len och uppfattningen om digital tekniks betydelse för elevernas lärande 
som avgörande för sitt ställningstagande. I andra hand påverkas lärarnas 
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förhållande till ny digital teknik av den egna förmågan att hantera den samt 
graden av allmänt teknikintresse.  

 
Lärarna delades in i de konstruerade grupperna utifrån det tidigare insam-
lade etnografiska materialet. Resultatet av indelningen var fyra lärare i varje 
grupp med lika fördelning på kvinnor och män. En vidare beskrivning av 
bakgrundsfaktorer ger att lärarna i gruppen som försöker har högre medel-
ålder, den är något lägre i gruppen som avstår och betydligt lägre i gruppen 
som anammar, med minst ett tydligt undantag för ålder i två av grupperna. 
I varje grupp ingår minst två lärare som skuggats som en del av den etno-
grafiska datainsamlingen. Det är svårt att hitta gemensamma nämnare för 
lärarna i grupperna förutom inställningen till datorns roll i undervisningen 
och intresset för teknik, men flera av lärarna i gruppen som anammar ny 
teknik undervisar i huvudsak elever från ett och samma program, flera av 
lärarna i gruppen som försöker använda ny teknik undervisar elever från 
flera olika program, medan flera av lärarna i gruppen som avstår att an-
vända ny teknik undervisar flera elever med någon form av svårighet. Lära-
res erfarenhet av kommunikation med elever kommer visa sig vara av stor 
betydelse, både för deras inställning till skrivande i yrkeslivet, och för deras 
inställning till ny teknik i skolan. 

Tablå 6.1. Skillnader i tal om teknikrelaterade frågor mellan grupperna lärare som 
avstår att använda, försöker respektive anammar (ny) digital teknik i skolan. (* I 
förhållande till de andra grupperna.) 
 

 

Som en påminnelse om vilka texter lärare skriver hänvisas till föregående 
kapitel, men här följer en presentation över hur frekvens och uppfattning 
om skrivande som fritt eller bundet skiljer sig åt mellan de här konstruerade 
grupperna. Skillnaden kan sammanfattas med att lärarna i gruppen som 
anammar ny teknik skriver något mer (fler olika texter och oftare) samt i 
något större utsträckning talar om skrivhändelser som fria i jämförelse med 

 Lärare som 
avstår  

Lärare som 
försöker 

Lärare som 
anammar  

Digitaliseringen av skolan är 
viktig för elevernas lärande 

Nej Ja Ja 

Uttryckt förmåga att lära 
sig hantera ny teknik* 

God Otillräcklig Mycket god 

Allmänt teknikintresse* Medel Litet Stort 
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de andra grupperna. En mer detaljerad presentation för de olika återkom-
mande skrivhändelserna följer här.  
 
En tydlig skillnad är att lärarna i gruppen som anammar ny teknik i genom-
snitt uppger att de ägnar sig oftare åt att skriva e-post, och speciellt med 
innehållet att svara på frågor från elever, kollegor och föräldrar samt att 
följa upp elevers frånvaro genom kontakt med såväl elever, föräldrar, kol-
legor och skolledning. Samma lärargrupp anger även högre frekvens för 
sms-kontakt med föräldrar. Lärarna i gruppen anger också i något större 
utsträckning att de skriver protokoll. Gruppen är till stor del homogen på 
så sätt att lärarna anger liknande frekvens på de flesta skrivhändelser. De 
uppfattar fler texter som fria snarare än bundna med undantag för att ett 
systematiserat digitalt skrivande i sig självt skapar bundenhet genom att lä-
raren skapar egna mallar som sedan följs för till exempel uppgiftsinstrukt-
ioner eller arbetsblad. Samma lärare uttrycker i särklass mest frihet kring 
skrivandet av planeringar och information om elevers skolgång. Enbart lä-
rare ur denna grupp säger sig vara fria i skrivandet av kursplanering, medan 
övriga lärare hänvisar till bundenheten till Skolverkets kursplan. Lärarna i 
gruppen som försöker använda ny teknik utmärker sig genom att ingen av 
dem använder sms i kommunikationen med elever och i mindre utsträck-
ning än övriga lärare i kommunikationen med skolledningen. De produce-
rar däremot Powerpoint oftare än de andra lärarna (minst varje vecka) och 
sammanfattar lektioner dagligen. Gruppen är något heterogen i angivandet 
av frekvens. Gruppen lärare som försöker använda ny teknik och lärarna 
som avstår ny teknik skiljer sig däremot inte nämnvärt åt vad gäller synen 
på vilket skrivande som är fritt eller bundet, förutom att lärarna i gruppen 
som försöker säger att skrivandet av undervisningsmaterial är fritt, medan 
lärarna som avstår uppger delar av det som bundet. Lärarna i gruppen som 
avstår att använda teknik utmärker sig vidare genom att skriva flera av de 
föreslagna texterna något mer sällan än de övriga lärarna. En lärare uppger 
att hen inte skriver flera av texterna över huvud taget. Skillnad i skrivandet 
av specifika texter jämfört med de andra grupperna är att dessa lärare inte 
uppger att de skriver information om elevernas studiegång i samma ut-
sträckning som de andra, inte producerar Powerpoint lika ofta, och aldrig 
eller sällan skriver texten anmälan om särskild åtgärd. Däremot ägnar sig 
några lärare i gruppen åt att dokumentera elevers resultat och kunskapsut-
veckling i större utsträckning än de andra lärarna (dagligen), medan de öv-
riga lärarna i gruppen uppger att de gör det någon eller några gånger om 
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året, vilket är ett exempel på att gruppen är heterogen när det gäller svaren 
på hur ofta de ägnar sig åt olika skrivhändelser.  

 

6.2 Skriverfarenhet 

6.2.1 Skrivutbildning  
Förutom viss utbildning i akademiskt skrivande i samband med lärarutbild-
ningen eller annan högskoleutbildning har elva av de tolv lärarna inte ge-
nomgått någon utbildning som behandlat det egna professionella skrivan-
det. Undantaget utgörs av en lärare som genom privat deltagande i före-
ningsliv genomgått en utbildning om hur träningsprogram utformas skrift-
ligt för olika mottagare. Även om inte heller denna skrivutbildning har an-
knytning till lärararbetet menar läraren att utbildningen påverkats hens för-
ståelse för vikten av att mottagaranpassa texter vid alla former av skrivande. 
Några av de lärare i studien som undervisar i ämnet svenska svarar att de 
deltagit i kompentensutveckling i form av utbildning i skrivande med fokus 
på elevers skrivande, speciellt kring skrivprocess och retorik. 
 
En intressant skillnad mellan de tre grupper som lärarna delats in i är att de 
som anammar ny teknik i högre utsträckning anser att bristen på utbildning 
i skrivande under lärarutbildningen är ett problem och att skrivandet av 
akademiska arbeten inte är till stor hjälp i deras nuvarande yrkesskrivande, 
medan de som försöker använda ny teknik i högre utsträckning anser sig ha 
fått adekvat utbildning i skrivande inom ramen för sin lärarutbildning. 

6.2.2 Skrivande på fritiden 
Frågan om lärarnas skrivande på fritiden ställdes för att undersöka i vilken 
utsträckning lärarna är aktiva skribenter på fritiden samt om det finns sam-
band mellan skrivande på fritiden och yrkesmässigt skrivande. Studien visar 
att de lärare som anammar ny teknik sammantaget är mer aktiva skribenter 
på fritiden och i större utsträckning använder digital teknik för skrivande. 
Inom de andra grupperna framträder inget tydligt mönster som är gemen-
samt för hela gruppen. Att skriva sms och mejl till familj och vänner är den 
skrivaktivitet som lärarna oftast ägnar sig åt på sin fritid. Hälften av lärarna 
ägnar sig åt detta dagligen, några månadsvis, medan tre lärare aldrig ägnar 
sig åt detta. Av de lärare som ägnar sig åt det dagligen är anger två att de 
flera gånger i veckan eller dagligen är aktiva på Facebook, medan de andra 
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inte uppger att de deltar på något social forum via internet. Lärarnas fri-
tidsskrivande varierar stort på individnivå. De följande två exemplen illu-
strerar variationen. En lärare som både sms:ar, mejlar och dagligen deltar 
på Facebook, skriver också dagbok samt ägnar vid flera tillfällen i veckan 
fritiden åt att skriva en lärobok. En annan lärare skriver inget alls på sin 
fritid. Förutom dessa dagligen eller veckovis återkommande skrivhändelser 
ägnar sig enstaka lärare åt olika former av skrivande några gånger i måna-
den eller om året. Lärare som är aktiva inom olika föreningsverksamheter, 
eller politiska partier, ägnar sig någon gång i månaden åt att skriva proto-
koll, planeringar, rapporter, insändare eller skrivelser av olika slag. I studien 
gäller detta fyra av lärarna. De texter de skriver används både internt i för-
eningen eller partiet och riktas sig mot externa mottagare. En annan lärare 
ägnar någon gång i månaden tid åt att kommentera akademiska arbeten, 
både åt en familjemedlem och inom ramen för vad läraren kallar ”ett men-
torskap” som bland annat omfattar tidigare elever. Förutom det tidigare 
nämnda dagboksskrivandet uppger en lärare att hen använder skrivandet 
för att bearbeta ilska: ”att skriva av sig”, någon gång i kvartalet. Skönlitte-
rärt skrivande ägnar sig två av lärarna åt, varav en lärare vid minst ett till-
fälle varje vecka. Skrivande av högtidstal nämns av en annan lärare, men 
som en årligt förekommande skrivhändelse. Lärarnas fritidsskrivande kan 
– förutom vardaglig kommunikation genom sms och mejl (och Facebook) 
med vänner och familj som sker dagligen – sammanfattas med att ungefär 
hälften av lärarna ägnar sig åt någon form av litterärt uttryck som har fokus 
på egna upplevelser eller består av berättande, samtidigt som hälften av lä-
rarna minst en gång i månaden ägnar sig åt att skriva sakprosa i form av 
information som andra tar del av. Bortsett från sms och mejl skriver hälften 
av lärarna på sin fritid enbart, antingen enstaka texter som i första hand har 
dem själva som läsare, eller inget alls.  
 
Det finns skillnader mellan de konstruerade grupperna. De lärare som 
anammar ny teknik ägnar sig i högre utsträckning åt skrivande på fritiden, 
i synnerhet mejl och sms. Sett till skrivande som förekommer någon gång i 
månaden eller oftare finns i gruppen anammar elva återkommande skriv-
händelser sammanlagt, medan samma antal för de andra grupperna är fyra, 
respektive fem. Det kan tilläggas att i gruppen som avstår skriver två av de 
fyra lärarna i lika stor utsträckning på sin fritid som två av lärarna i gruppen 
anammar, varför fritidens skrivvanor i denna begränsade studie inte fram-
står som en avgörande faktor när det gäller valet att avstå ny teknik.  
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Sammanfattningsvis skriver lärarna i gruppen som anammar ny teknik mer 
på sin fritid, speciellt mejl och sms, men även annat. Trots det kan lärarnas 
fritidsskrivande inte ses som den enda avgörande förklaringen till skrivan-
det eller användandet av ny teknik på arbetet eftersom det även finns två 
lärare i gruppen som avstår ny teknik som har liknande skrivvanor på friti-
den. Hälften av lärarna uppger att de inte skriver något på sin fritid som 
andra än de själva läser. De yngre lärarna, det vill säga gruppen som anam-
mar ny teknik, uppger vidare i mindre utsträckning att de fått skrivutbild-
ning under sin lärarutbildning i klar motsats till de äldre lärarna som försö-
ker använda ny teknik, vilka uppger att de har utbildning i skrivande från 
lärarutbildningen.  
 

6.3 Interaktion med andra  
Interaktion med andra är centralt i sociala praktiker. I detta avsnitt om lä-
rares användning av stöd och resurser för skrivande undersöks på vilket sätt 
lärare interagerar med andra i samband med olika faser eller aspekter som 
kringgärdar skrivsituationen: initiativet, den tänkta läsaren, samarbete i 
skrivandet, kommentarer under skrivandet och efteråt, och så vidare.  

6.3.1 Initiativ, avsändare och mottagare 
På vems initiativ skriver lärare? Under intervjun svarar samtliga lärare att 
initiativet till skrivandet kommer från dem själva. Hälften av lärarna svarar 
att samtliga texter de skriver antingen har dem själva som initiativtagare 
eller är ”rutinarbete”. En lärare ser sitt skrivande enbart som rutinarbete. 
Rutinarbete innebär att skrivandet inte tillkommer på någons direkta ini-
tiativ utan hör till arbetsuppgifterna de förväntas utföra. Andra lärare räk-
nar upp olika initiativtagare för olika texter. Från de lärare som räknar upp 
flera olika initiativtagare kommer följande uppdelning i grova drag och med 
fallande förekomst.  

• Eget initiativ: allt som direkt rör undervisningen i klassrummet 
och som riktar sig till elever.  

• Rutinarbete: speciellt frånvaro och dokumentation kring betyg 
och bedömning, men även mejl från elever.  

• Kollega: info till elever, uppgifter, uppföljning av elevers arbete 
i form av anmälan om åtgärd, omdömen osv.  

• Rektor: elevärenden, fackliga ärenden samt beordrad kompe-
tensutveckling.  
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• Personer utifrån: information om skolans arbete, utredningsun-
derlag för BUP.  

• Elever och föräldrar: förklaringar och texter som rör elevers kör-
kort.  

• Arbetslagsledare: mötesprotokoll.  
 

Under intervjun nämner flera lärare de tre vanligaste källorna till initiativ 
för sitt eget skrivande, medan några räknar upp alla ovanstående. Resultatet 
pekar ändå tydligt på att lärarna i första hand skriver på eget initiativ, i 
andra hand ser det som ett rutinarbete, och i tredje hand skriver på initiativ 
av kollegor eller rektor. En skillnad mellan grupperna är att lärare som för-
söker använda ny teknik skiljer sig från övriga grupper då de anger färre 
källor till initiativ: de anger enbart sig själva, rutinarbete och eventuellt kol-
lega. Ingen av dem nämner rektor eller annan initiativtagare.  
 
Vem står som avsändare? Samtliga lärare uppger att de oftast själva står 
som (och uppfattar sig som) avsändare till det de skriver. Det finns enligt 
några lärare enstaka undantag till detta och då är det en kollega, en grupp 
kollegor (där läraren ingår) eller skolan som är avsändare. I de fall en kol-
lega står som avsändare, och inte den lärare som skrivit texten, rör det sig 
ofta om åtgärdsprogram, en text som några av lärarna ibland hjälper kolle-
gor att skriva. Lärarna i gruppen som försöker använda ny teknik nämner i 
viss utsträckning andra avsändare än enbart sig själva, som att de till exem-
pel representerar skolan, men i övrigt finns inga skillnader mellan grupperna 
(se tablå 6.2). 

Tablå 6.2. Ansvarstagande i samband med skrivande: en jämförelse mellan studiens 
tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan. 

 
Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Representerar sig 
själv 

Representerar sig själv 
och i viss utsträckning 
skolan 

Representerar sig själv 

 
Vem riktar sig lärarna till i sitt skrivande? Detta varierar naturligtvis, vilket 
inte minst framgår av kapitel 9 om omdömesskrivande. Lärarnas svar på 
frågan ”Hur ofta riktar du ditt skrivande till …?” kan därför ses som ett 
mer allmänt uttalande om vem de anser sig rikta sig till när de skriver i 
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arbetet och utesluter inte flera mottagare av samma text. Lärarnas svar har 
viss spridning, men bortsett från enstaka undantag så håller sig svaren till 
tre intilliggande svarsalternativ vad gäller frekvens för texter riktade till re-
spektive mottagare. I grova drag riktar sig lärarna i sitt skrivande mycket 
ofta till elever (för undantag se skillnader mellan grupper nedan), ofta till 
lärarkollegor, ibland till annan personal på skolan eller föräldrar, sällan till 
andra förvaltningar eller myndigheter och sällan eller mycket sällan till all-
mänheten. En lärares svarar avviker genom att hen mycket ofta riktar sig 
till allmänheten. Frågans utformning gör det möjligt att förstå den relativt 
eller inte, och det är oklart om lärarna svarar i relation till den mängd skri-
vande de utför eller mer allmänt, vilket utesluter en utförlig jämförelse mel-
lan grupperna (se tablå 6.3 för en generell jämförelse). Ett tydligt resultat är 
ändå att lärarna i gruppen avstår inte riktar sig till eleverna i samma ut-
sträckning som de andra lärarna. Störst spridning på svaren lärarna emellan 
finns när det gäller att rikta sig till lärarkollegor. Gruppen lärare som för-
söker använda ny teknik anger att de riktar sig till kollegor i högre utsträck-
ning än de andra gör, samtidigt som lärarna i gruppen avstår anger att de 
riktar sig till kollegor i mindre uträckning än de övriga.  

Tablå 6.3. Hänsyn till mottagaren: en jämförelse mellan studiens tre lärargrupper 
kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan. 
 

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Avstår att skriva till 
eleven 

Riktar sig i störst ut-
sträckning till kollegor 
och allmänheten 

Riktar sig i störst ut-
sträckning till elever 

6.3.2 Kontroll och samarbete  
Vem kontrollerar det lärarna skriver? Frågan uppfattats olika av lärarna. 
Några har förstått den som vem som kontrollerar efter att texten skrivits 
klart och andra vem som kontrollerar innan texten är klar. De flesta lärare 
nämner sig själva som kontrollanter innan texten är klar, och några lärare 
nämner kollegor med tillägget att det i så fall sker på deras anmodan. Två 
lärare nämner sin maka eller make som kontrollant av det de skriver, speci-
ellt för texter som kan vara svåra att skriva. De lärare som förstår frågan 
som rörande kontroll efter att texten skrivits nämner inte bara kollegor eller 
partner som kontrollanter utan hela skolsystemet, andra myndigheter, för-
äldrar, fackliga organisationer och även elever. Nästan hälften av lärarna 
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anger personer utanför skolan som kontrollanter och förutom de två makar 
som nämnts talar lärarna om ”föräldrar”, ”andra myndigheter” samt 
”medlemmar i facket”. En skillnad mellan grupperna är markant. Enbart 
lärare ur gruppen som avstår ny teknik nämner rektor som kontrollant, och 
de anger även kollegor som kontrollanter i högre utsträckning än lärarna i 
de andra grupperna.  
 
I vilken utsträckning arbetar lärarna tillsammans med kollegor när de skri-
ver? Lärarna skriver för det mesta själva utan att rådfråga någon kollega. 
Några av lärarna uppger att de aldrig frågar någon annan, medan de allra 
flesta anger att de i någon utsträcknings samarbetar med andra kring sitt 
skrivande när det gäller de texter som ska läsas av andra än de själva. Van-
ligaste formen av samarbete kring texter är att först skriva texten själv men 
att fråga om särskilda formuleringar, eller att be en kollega (även rektor och 
familjemedlem nämns) att läsa igenom hela texten och kommentera. Detta 
gäller speciellt känsliga texter som har höga krav på korrekthet, som fack-
liga texter och känsliga elevärenden, men kan även gälla texter där det är 
extra viktigt att mottagaren förstår innebörden såsom i uppgiftsinstrukt-
ioner och arbetsblad (studiehandledningar), omdömen samt bedömning och 
feedback. Kortare texter och övrigt undervisningsmaterial är vanligare att 
lärarna skriver utan att rådfråga någon. (Jfr resultatet kring fritt och bundet 
skrivande i föregående kapitel.) Samtliga lärare som samarbetar kring sitt 
skrivande uppger att det fungerar bra eller mycket bra. Lärarna utrycker i 
något högre grad att de hjälper andra än att de själva får hjälp.  
 

Tablå 6.4. Samarbete (relativt sett) med andra i samband med skrivande: en jämfö-
relse mellan studiens tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny teknik i 
skolan. 

 
Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Samarbetar lite med 
andra 

Samarbetar minst med 
andra 

Samarbetar mest med 
andra.  

 
Den största skillnaden på svaren mellan grupperna gäller samarbete med 
kollegor i form av att läraren skriver själv men diskuterar formuleringar 
med kollegor. (Se tablå 6.4.) Gruppen lärare som försöker använda ny tek-
nik ägnar sig inte åt detta mer än undantagsvis medan detta är ett vanligt 
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förekommande arbetssätt i de övriga grupperna. Samtliga lärare i gruppen 
som avstår användande av ny teknik uppger att de samarbetar med kollegor 
i någon form i samband med skrivande.  
 
Får lärarna efter att texten är klar kommentarer om språk och innehåll och 
i så fall från vem? När det gäller kommentarer om språk uppger övervä-
gande delen av lärarna att de får det. Det rör sig både om negativa kom-
mentarer som stavfel och svåra eller opassande ordval, men även om posi-
tiva saker som att de formulerat sig väl. Övervägande delen av lärarna får 
också kommentarer på innehållet. Det rör sig om negativa saker som ifrå-
gasättande om något ska vara med eller inte, men allra mest om positiva 
saker som att uppgifter är intressanta eller att från lärarens sida medvetna 
provokationer mot i första hand skolledningen får gehör och uppmuntran. 
Det är i stort sett samma lärare som inte får kommentarer om språk som 
inte heller får det om innehåll.  
 
Även när det gäller kommentarer kring skrivna texter är skillnaderna mel-
lan grupperna märkbara. De lärare som inte får kommentarer, några varken 
på språk eller innehåll, hör till större del till gruppen lärare som försöker 
använda ny teknik. I de fall kommentarer förekommer i denna grupp är de 
av negativ karaktär. De flesta lärarna i de båda andra grupperna får kom-
mentarer och de flesta av dessa är av positiv karaktär. De lärare som an-
vänder text för att provocera, och som får positiva kommentarer på detta, 
hör till gruppen lärare som avstår använda ny teknik, men för övrigt är 
svaren från denna grupp och gruppen som anammar ny teknik överlag lika. 
En jämförelse med resultatet av första delstudien och lärares tal om skrivan-
det som bundet eller fritt visar att lärare som anammar ny teknik i större 
utsträckning talar om sitt professionella skrivande som fritt (se tablå 6.5).  

Tablå 6.5. Tal om skrivandet som fritt eller bundet: en jämförelse mellan studiens 
tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan.  

 
Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Skrivandet är bundet Skrivandet är bundet Skrivandet är fritt 

 
Sammanfattningsvis är interaktionen med andra i samband med skrivande 
relativt lika mellan gruppen lärare som avstår ny teknik och gruppen som 
anammar ny teknik. Utifrån lärarnas beskrivningar av interaktionen med 
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andra framgår att lärare som avstår ny teknik i första hand inte avstår själva 
tekniken utan skrivandet som sådant. Speciellt avstår de att skriva texter 
med elever som mottagare. De säger att den relationen bör hanteras munt-
ligt. De skriver inte heller lika ofta till kollegor som de andra lärarna gör. 
Över huvud taget framhåller de att inom skolan sköts kommunikation och 
relationer med andra först och främst muntligt. De texter som dessa lärare 
ändå skriver, skriver de på eget initiativ, med kollegor och rektor som kon-
trollanter. De samarbetar inte i någon större utsträckning med andra vid 
själva skrivandet. Däremot känner sig två av dem uppskattade av andra som 
provokatörer mot skolledning och två av dem som rådgivare till kollegor 
för hur svåra texter ska formuleras. På olika sätt talar de om skrivande som 
vapen. Ett vapen de tycker de kan hantera, men väljer att inte använda ef-
tersom det är olämpligt i sammanhanget, och eftersom det finns risker med 
att formulera sig. Tre av lärarna framhåller riskerna och den fjärde onödig-
heten med allt skrivande. (Se tablå 6.6.)  
 
Lärarna som försöker använda ny teknik framstår som mer självständiga 
eller oberoende av andra i sitt skrivande. De skriver ofta på eget initiativ, 
aldrig på initiativ av kollegor eller rektor, men i stor utsträckning som re-
presentanter för skolan. De diskuterar inte skrivande så ofta med andra och 
verkar se skrivförmåga främst som en personlig förmåga. Skrivandet talas 
om som relativt okomplicerat medan hanteringen av teknik kan vålla be-
kymmer. De är vana skribenter och framhåller att de har denna förmåga, 
speciellt är de säkra på stavning och så vidare. De verkar inte känna behov 
av att bjuda in till samarbete kring skrivande i samma utsträckning som de 
andra lärarna. Samtidigt är det den enda grupp där enbart negativa kom-
mentarer från andra lyftes fram. (Se tablå 6.6.)  
 
Lärarna som anammar ny teknik talar om skrivande som ett flexibelt red-
skap. De tar i större utsträckning än de andra hjälp av kollegor i sitt skri-
vande, men uttrycker däremot ingen oro över att bli granskade. En avgö-
rande skillnad mellan gruppen som anammar ny teknik och gruppen som 
avstår att använda ny teknik är att de förstnämnda i mycket stor utsträck-
ning (i relation till övriga grupper) skriver med elever som mottagare, me-
dan de sistnämnda i stor utsträckning avstår från skrivande och talar om 
muntlighet som primärt. (Se tablå 6.6.) 
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Tablå 6.6. Tal om skrivande och språk: en jämförelse mellan studiens tre lärargrup-
per kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan. 

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Skrivande och språk 
talas om som ett po-
tentiellt vapen som 
kräver försiktig hante-
ring 

Skrivande och språk 
talas om som en per-
sonlig förmåga. Kor-
rekt språk är viktigt 

Skrivande och språk 
talas om som möjlig-
görande redskap. Ju 
fler redskap desto 
bättre. 

 
 

6.4 Användning av materiella hjälpmedel 

6.4.1 Att skriva på dator, med mobil eller för hand 
Lärarna i studien använder tre olika redskap för skrivande: dator, mobil 
och penna (ingen lärare i studien har tillgång till surfplatta på arbetet). Mo-
bil används i första hand för sms, och eftersom inte alla lärare skriver sms i 
arbetet så är mobil det redskap som används minst i studien. Lärarna reso-
nerar på olika sätt kring när eller varför de skriver med hjälp av dator och 
när de skriver med penna och papper. Avgörande för valet av redskap är 
enligt lärarna: behov av revidering, om texten är formell eller inte, om tex-
ten ska sparas en längre tid, om texten ska läsas av andra än dem själva och 
om skrivandet är en del av deras egen tankeprocess eller inte. Texter som 
har behov av revidering och ombearbetningar skrivs i större utsträckning 
på dator, eftersom redigering underlättas. Texter av mer formell karaktär 
skrivs oftare på dator eftersom det gör dem mer opersonliga (bland annat 
genom att handstilen försvinner) och vid skrivande av formella texter åter-
använder lärare text i större utsträckning, vilket också underlättas av dator. 
Återanvändning underlättas vid skrivande på dator genom att lärare kopie-
rar hela eller delar av texter. Texter som ska sparas en längre tid skrivs i 
större utsträckning på dator, vilket hör samman med att texterna är mer 
formella, men även att möjligheten att finna det som sparats ökar genom 
datorns sökfunktioner. Texter som andra ska läsa skrivs i betydligt högre 
grad på dator än texter som enbart är tänkta för den enskilda läraren. 
Handskrivna texter betraktas i större utsträckning som lärarens personliga 
material, ett arbetsmaterial, som inte omfattas av offentlighetsprincipen vid 
en eventuell granskning. Med skrivande som är en del av lärarens egen 
tankeprocess menas här speciellt skrivandet av feedback (återkoppling i 
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form av kommenterade elevtexter), som några lärare nämner som en pro-
cess de helst utför med papper och penna. Några lärare talar om behovet av 
att känna pappret och pennan mot handen för att kunna rätta texter. En av 
dem säger: 

”Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag kan inte tänka utan att känna 
pennan i handen och papprets yta”, läraren lägger huvudet på sned och skri-
ver i luften ovanför handflatan som på ett låtsatspapper med en låtsaspenna, 
ser fokuserad ut, betonar sambandet mellan handens rörelse och tankarna. 
(Samtal våren 2013, fältanteckning.) 

Lärarna känner förväntningar att ge elever digital feedback, så några av dem 
skriver ut elevernas arbeten, sitter med papper och penna under själva rätt-
ningsprocessen, och för sedan över sina anteckningar till dator för att skicka 
till eleverna. Det tar tid. På direkt fråga om varför lärarna inte återanvänder 
mer text digitalt genom att kopiera i samband med återkommande formu-
leringar vid feedback svarar en lärare att det känns opersonligt och som att 
inte varje elev syns om feedback skulle återanvändas så handgripligt. Däre-
mot svarar alla lärare att de har formuleringar de återanvänder från huvu-
det, speciellt när det gäller feedback och förklaringar inom det undervisade 
ämnet. Ingen lärare i studien svarar att texter de enkelt vill kunna nå från 
flera olika platser skrivs digitalt, vilket hade varit tänkbart, med tanke på 
att tal om tillgänglighet är vanligt vid implementering av ny teknik.  
 
Lärarna i gruppen som anammar ny teknik anger i större utsträckning än 
de andra lärarna att redigeringsbehov och lagringsbehov styr vad som skrivs 
för hand och på dator. Lärarna i gruppen som försöker använda ny teknik 
använder inte mobil i samma utsträckning som de övriga och anger att det 
som ska vara formellt och korrekt skrivs på dator medan det informella, 
som mer utgörs av deras ”inre tankar” skrivs för hand. Lärarna i gruppen 
som avstår ny teknik uttrycker att det är mottagaren eller läsaren som är 
avgörande: det som är ämnat för egna ögon skrivs med penna medan det 
som är ämnat för andra skrivs på dator. (Se tablå 6.7.) 

Tablå 6.7. Användning av dator i samband med skrivande: en jämförelse mellan 
studiens tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan. 

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Först för hand, sedan 
eventuellt dator. 

Först för hand, sedan da-
tor. Flera versioner sparas. 

På dator. En 
version sparas. 
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6.4.2 Användning av skrivhjälpmedel 
Samtliga lärare i studien anger att de använder hjälpmedel för sitt skrivande. 
Hjälpmedlen som nämns är med fallande intensitet: internet (Google, web-
ben, Wikipedia, NE, lexikon, tidskrifter), ordbehandlingsprogrammet 
Word, samt skriftliga källor (läromedel, böcker, lexikon). Tre lärare anger 
över huvud taget inte internet som hjälpmedel, men det framgår vid en se-
nare ställd fråga att två av dem hämtar bilder från internet, och den sista 
läraren har i ett tidigare samtal angett att hen använder provdatabaser på 
internet för att konstruera prov. Därmed har alla lärare vid något tillfälle 
uppgett att de använder internet, även om alla inte verkar betrakta det som 
ett hjälpmedel för skrivande vid intervjutillfället. Få lärare anger skriftliga 
källor som hjälpmedel. Det lärarna i första hand söker hjälp med är med 
fallande intensitet: stavning, fakta (bl.a. definitioner), idéer och inspiration 
samt förslag på synonymer. Stavningshjälp fås både från internet och i 
Word. Endast två lärare uppger att de använder hjälpmedel för att få idéer 
och inspiration.  

Tablå 6.8. Användning av ordböcker, internet och bilder i samband med skrivande: 
en jämförelse mellan studiens tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny 
teknik i skolan 

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Talar om vikten av kor-
rekt språk, använder da-
tor för stavningskontroll. 
Använder sällan internet.  
Använder aldrig, eller i li-
ten utsträckning, bilder. 

Talar om vikten av 
korrekt språk, an-
vänder ordböcker. 
Använder ibland in-
ternet. Använder i 
viss utsträckning, el-
ler sällan bilder. 

Talar inte om vikten 
av korrekt språk. 
Använder ofta inter-
net. Använder ofta, 
eller i stor utsträck-
ning, bilder 

 
Det finns tre markanta skillnader mellan de tre olika grupperna lärare (se 
tablå 6.8). Lärarna som anammar ny teknik svarar alla att de använder in-
ternet som hjälpmedel. Gruppen lärare som försöker använda ny teknik sö-
ker i mindre utsträckning än lärarna i de övriga två grupperna hjälp med 
stavning, men söker däremot i större utsträckning hjälp med fakta. Gruppen 
lärare som avstår ny teknik söker i stort sett endast hjälp med stavning, även 
om en lärare nämner faktakontroll. Ingen i gruppen anger att de använder 
hjälpmedel för att få nya idéer eller inspiration.  
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6.4.3 Användning av bilder 
Ungefär hälften av lärarna uppger att de ofta använder bilder när de skriver 
texter i arbetet. De lärare som inte använder bilder, eller gör det mycket 
sällan, anger som skäl att bilder inte fyller något behov eller att det tar allt-
för lång tid. Under samtal tidigt i studien framgår att inte alla lärare vet hur 
de ska gå till väga för att använda bilder, något som kan ha förändrats un-
der studiens gång. Motiveringarna till att däremot använda bilder bygger 
på uppfattningar om: estetisk – att det ser trevligt ut, att det lättar upp eller 
blir roligare; eller didaktik – att bilder är ett bra sätt att förmedla känslor, 
att bilder har betydelse för minnet, att lärandet stärks. Bilderna hämtas i 
första hand från internet med hjälp av sökmotorn Google och sökord som 
läraren väljer utifrån vad som önskas. Lärarna är tveksamma till vilka rät-
tigheter de har att använda bilder från Google, varför användningen av bil-
der vid skapandet av undervisningsmaterial av lärarna lyfts fram som något 
problematiskt eller komplext, och därmed undersöks i en av avhandlingens 
fördjupningar. (Denna fördjupning presenteras i kapitel 7.) Några lärare 
har även andra källor till de bilder de använder: två lärare uppger att de i 
stort sett enbart använder bilder från Clipart, vilket är ett komplement till 
ordbehandlingsprogrammet Word, samtidigt som två andra lärare uppger 
att de i allt större utsträckning använder egentagna bilder. De sistnämnda 
lärarna använder ofta bilder, och väljer bilder utifrån såväl estetiska som 
didaktiska motiveringar.  

 
Bildanvändningen skiljer grupperna emellan genom att de som anammar ny 
teknik alla använder bilder, att hälften av lärarna som försöker använda ny 
teknik använder bilder (om än inte i samma utsträckning som de föregå-
ende) och att lärarna i gruppen som avstår ny teknik med ett undantag inte 
använder bilder. (Se tablå 6.8.) Läraren i sistnämnda gruppen, och som ut-
gör det nämnda undantaget, menar att bilder ”gör det trevligare”. Lärarna 
i gruppen som försöker använda ny teknik och som använder bilder ger 
didaktiska motiveringar till varför: ”för att illustrera, för att förstärka käns-
lor och emotionella tankar”. Att göra till exempel undervisningsmaterial 
mer ”roligt och informativt” är en drivande kraft för att lära sig hantera 
bilder bättre säger en av gruppens lärare som använder bilder i liten ut-
sträckning. Av lärarna i gruppen som anammar ny teknik ges både didak-
tiska och estetiska värderingar. En av dessa lärare anger enbart estetiska 
motiv och väljer främst bilder för att det ”ser lättsamt ut”. Samma lärare 
använder bilder, inte bara i undervisningsmaterial, utan även på andra tex-
ter, såsom ett grönt löv på en informationstext till eleverna.  
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6.4.4 Användning av smilis 
Vid en av fältstudiens första dagar uppstod en diskussion om smilis bland 
lärarna i personalrummet. Några lärare var starkt för och andra var starkt 
emot användning av smilis i kommunikationen med eleverna. Vid tiden för 
slutintervjun, tre år senare, kvarstod skillnaderna i mångt och mycket även 
om det inte kan uteslutas att enskilda lärare ändrat sin praktik. Använd-
ningen av smilis hör till viss del ihop med skrivandet av sms, men det är 
möjligt att använda smilis även i andra texter, bland annat i Word-doku-
ment och i e-post. En minoritet av lärarna på den undersökta skolan använ-
der smilis i kommunikationen med eleverna. Majoriteten svarar nej eller 
sällan på frågan. Det finns bland dessa lärare många som använder smilis i 
sina privata sms, och det förekommer även att smilis används av dessa lä-
rare vid kommunikation med kollegor. Vilka motiveringar gör lärarna till 
sitt användande eller sitt avståndstagande till att använda smilis i kommu-
nikationen med eleverna? Användningen av smilis motiveras på olika sätt i 
slutintervjuerna hösten 2014: ”om jag ville visa att jag verkligen brydde mig 
om” samt ”inte i första hand för att det ska vara trevligt utan för att göra 
någon glad och visa uppmuntran”. Att använda smilis i kommunikationen 
med eleverna kommenteras av lärarna också som: ”onödigt”, ”det är egent-
ligen inte jag, inte mitt sätt att kommunicera”, ”löjligt”, ”fånigt”, ”är osä-
ker på om det finns tillgängligt [på lärplattformen]”. (Citat från slutinter-
vjuernas ljudupptagningar.) Vid tidigare samtal har framkommit åsikter 
som ”vi ska förbereda eleverna för universitetet och jag skulle vilja se den 
universitetslärare som använder smilis i kommunikationen med sina studen-
ter”, men även ”det är ett sätt att visa att man bryr sig” (samtal hösten 
2011, fältanteckning).  
 
Även bland de lärare som använder smilis finns viss osäkerhet kring vad de 
innebär och lärarna använder dem med försiktighet. Vid ett tillfälle ut-
trycker en kvinnlig lärare att hon bara vågar använda ”den vanliga leende, 
den med solglasögon och solen” (samtal våren 2012, ljudupptagning 1). På 
frågan om vad hon tänker att solglasögonen innebär menar hon att den 
betyder samma sak som solen: ”solen skiner och allt är bra”. Det är möjligt 
att tänka sig andra innebörder av solglasögonen, t.ex. som en signal om att 
vara cool, varför exemplet får illustrera att användningen av smilis är kom-
plex, speciellt om inget samtal sker om tecknens innebörd. Lärarna verkar 
inte ha pratat om smilis med varandra innan frågan kom upp i personal-
rummet vid mitt besök. Inställningen till att använda smilis i kommunikat-
ionen med eleverna varierar i den här studien i högre grad med kön än med 
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inställning till ny teknik. Fler kvinnor än män är positiva till att använda 
smilis, även om alla uttrycker någon form av reservation eller varning om 
att försiktighet måste iakttas. 
 
Gruppen som anammar ny teknik omfattar både en av de lärare som ut-
trycker störst motstånd och samtidigt den lärare som är den främsta före-
språkaren för användande av smilis i kommunikationen med eleverna. I 
gruppen som försöker använda ny teknik är motståndet mot smilis starkast, 
medan hälften av de lärare som anger att de över huvud taget använder 
smilis återfinns i gruppen lärare som avstår ny teknik. Det är samma lärare 
som i störst utsträckning (dagligen) säger sig använda sms i kommunikat-
ionen med eleverna. 
 
Sammanfattningsvis skriver lärarna i huvudsak på dator eller för hand. Be-
hov av revidering, formalitet och lagringstid gör att datorer föredras. En 
annan avgörande faktor är om texten är tänkt att läsas av någon annan än 
läraren själv: texter för andras ögon skrivs i större utsträckning på dator 
och texter för enbart eget bruk skrivs i större utsträckning för hand. Flera 
lärare vill fysiskt känna papper och penna mot handen när de ska koncen-
trera sig och tänka, varför rättningsarbeten görs för hand, trots att det in-
nebär merarbete med utskrifter innan och inmatning av text digitalt efteråt. 
Ingen lärare nämner åtkomst som skäl till att skriva digitalt. Användningen 
av bilder är begränsad. Hälften av lärarna använder aldrig bilder eftersom 
de menar att det inte bidrar med något eller att de inte vet hur de ska hantera 
det tekniskt. Hälften av lärarna använder bilder av skäl som grundar sig på 
estetiska eller didaktiska ställningstaganden. Lärarna säger sig vara osäkra 
på rättigheter kring bildanvändning. En liknande uppdelning mellan lärarna 
i två läger finns när det gäller användning av smilis i kommunikationen med 
elever. Överlag råder försiktighet i användningen. Några lärare menar att 
smilis bidrar till att skapa en god relation med eleverna, medan andra lärare 
finner det opassande. Att lärarna i de olika grupperna skiljer sig åt vad gäller 
användning av internet och digitala hjälpmedel är givet eftersom det var 
grund för kategoriseringen. Tydligast framträder skillnaderna när det gäller 
användning av bilder. Alla lärare i gruppen som anammar ny teknik använ-
der bilder ofta. I de andra grupperna är användning av bilder mycket säll-
synt, men ett undantag i varje grupp. Inställningen till smilis varierar mer 
med kön än med inställning till att använda ny teknik i skolan då kvinnorna 
i studien generellt sett är mer positiva till smilis än vad männen är. 
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6.5 Skrivsituationen 
För att fånga en del av komplexiteten kring skrivande svarar lärarna på 
frågor om hur själva skrivande går till när de skriver en text som känneteck-
nas av fritt skrivande (de flesta utgår från skrivande av eget undervisnings-
material). De väljer även en text de tycker är svår att skriva (de flesta väljer 
åtgärdsprogram) och svarar på några frågor om vad som gör skrivandet av 
denna text svår. Presentationen av dessa återkommande skrivhändelser fun-
gerar här som exempel på skrivsituationer, men fungerar även i viss mån 
som introduktion för delstudierna i om användningen av bilder i undervis-
ningsmaterial (kapitel 7) och om skrivande av åtgärdsprogram (kapitel 8). 

6.5.1 Avbrott och tidsstress i samband med skrivande  
Lärarna får frågan ”Hur skulle du vilja beskriva din skrivsituation?” med 
följdfrågorna ”Blir du avbruten?” och ”Arbetar du under tidspress?” De 
flesta lärarna säger sig bli avbrutna ofta och att de ofta arbetar under tids-
press. Observationer och samtal visar att lärarna planerar sin arbetstid så 
att skrivande som hör samman med verksamhet som kräver mer koncent-
ration, som vissa former av bedömning eller planering av nya kurser, för-
läggs till tider då det är troligt att de är själva på arbetsrummet, alternativt 
till hemmet. Lärarna räknar alltså inte med att sitta ostörda när de skriver, 
utan skrivandet störs ofta av annat och andra. Några lärare svarar att de 
blir avbrutna ibland eller sällan och sett till detta finns det en liten skillnad 
mellan de olika grupper lärarna kategoriserats i (se tablå 6.9). De lärare som 
anammar ny teknik uttrycker sambandet mellan tidspress och avbrott tyd-
ligare: om de blir avbrutna då leder det till tidspress. Bland lärarna som 
försöker använda ny teknik är det något vanligare att uppleva tidspress och 
att bli avbruten, medan lärarna i gruppen som avstår ny teknik upplever 
något mindre tidspress. Svaren kan förstås i ljuset av att samtliga uttrycker 
att det tar tid att lära sig använda ny teknik och att lärarna som avstår ny 
teknik skriver mindre under sin arbetsdag.  

Tablå 6.9. Tal om avbrott och tidsstress i samband med skrivande: en jämförelse 
mellan studiens tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny teknik i skolan.  

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Talar minst om stress Talar mest om stress Talar om stress i sam-

band med avbrott 
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6.5.2 Skrivprocess vid fritt skrivande 
När lärarna beskriver en vanlig skrivprocess där de uppfattar sig skriva fritt 
utgår de flesta från en skrivhändelse där de ska producera undervisnings-
material (en lärare utgår från skrivande av feedback). En av de tolv lärarna 
sätter sig utan betänketid och skriver själva texten på en gång med några 
korta pauser för att få ordning på tankarna. Denna lärares beskrivning skil-
jer sig från de övrigas på flera sätt, dels för att det inte förekommer någon 
betänketid innan, dels för att läraren inte säger sig använda någon annan 
strategi eller procedur. Det vanliga är annars att lärarnas skrivprocess består 
av någon form av omskrivning, disposition, stödord eller att de på något 
sätt arbetar med formuleringar i annan ordning än de står i den färdiga 
texten. Det framkommer av lärarnas kommentarer att de flesta inte tidigare 
tänkt på eller talat om sitt skrivande på detta sätt: ”Ja, så är det nog … jag 
skriver nog lite random.” Flera lärare verkar upptäcka saker om sitt skri-
vande under samtalet. Lärarna ger samtidigt uttryck för att deras skrivande 
varierar mycket från en skrivhändelse till en annan, även när det gäller 
samma slags texter, vilket gör det svårt att tala om någon del av processen 
som något de ”brukar göra”. Lärarna är mest tydliga med vad de aldrig 
eller mycket sällan gör: skriver ner lösryckta meningar först eller skriver 
flera versioner av samma text. 
 
Det finns inga stora skillnader mellan grupperna, men lärarna i gruppen 
som försöker använda ny teknik uttrycker i något högre utsträckning att de 
använder sig av flera olika strategier och procedurer och de skriver i något 
mindre utsträckning hela texten på en gång. (Se tablå 6.10.) Lärarna som 
avstår och anammar varierar sina strategier mindre än de som försöker an-
vända nu teknik.  

Tablå 6.10. Strategier vid planering och skrivande av utkast för fritt skriven text: en 
jämförelse mellan studiens tre lärargrupper kategoriserade efter inställning till ny 
teknik i skolan 

Lärares inställning till ny teknik i skolan … 
Avstår  Försöker  Anammar 
Få strategier, ingen 
disposition 

Fler strategier, bl.a. 
disposition. 

Få strategier, ingen 
disposition.  

6.5.3 Svåraste texten att skriva  
Under intervjun får lärarna välja en text som är svår att skriva för att svara 
på närmare frågor om vari svårigheterna består. De svarar att vid skrivandet 
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av åtgärdsprogram och texter knutna till dessa är det svårt att veta vad som 
ska vara med (vad som ska behandlas i texten), vilka ord som är proffsiga, 
funktionella och lättförståeliga samt vilken ton eller vilket tilltal som är 
lämpligt. Svårigheter vid skrivande av omdömen gäller på ett liknande sätt 
ton och tilltal samt ordval. Enstaka lärare nämner problem med disposition 
vid skrivande av undervisningsmaterial samt formulerandet av ord och me-
ningar när det gäller feedback på elevers arbeten.  
 
Skillnaderna mellan grupperna består i att lärarna väljer något olika texter 
som svårast att skriva. Lärarna i gruppen som anammar ny teknik väljer 
åtgärdsprogram eller ingen text som svårast att skriva. Lärarna i gruppen 
som avstår ny teknik väljer omdömen eller åtgärdsprogram som de texter 
som är svårast att skriva. I gruppen lärare som försöker använda ny teknik 
ges mer varierande svar. Två av lärarna svarar som lärarna i de andra grup-
perna att åtgärdsprogram är svårast. De andra två lärarna talar om under-
visningsmaterial och feedback, det vill säga texter med elever som tydligaste 
mottagare.  
 
Sammanfattningsvis varierar skrivsituationer stort mellan olika skrivhän-
delser. Genom lärarnas tal framträder skrivandet som spontant och ostruk-
turerat, speciellt vad gäller tid och strategier för skrivande. Flera skrivhän-
delser återkommer med större intensitet någon eller några gånger per ter-
min, som skrivandet av åtgärdsprogram eller bedömning av nationella prov, 
och det framkommer inte om lärare skapar andra förutsättningar för skri-
vandet vid dessa händelser. Det vardagliga skrivandet kännetecknas annars 
av avbrott och tidspress. Lärarna som försöker använda ny teknik nämner 
en större repertoar av strategier för att skriva texter som kännetecknas av 
fritt skrivande, jämfört med de andra lärarna. När lärarna talar om texter 
som är svåra att skriva anger de allra flesta åtgärdsprogram, ett offentligt 
dokument. Två lärare utgör undantag då de nämner texter som har elever 
som mottagare: undervisningsmaterial och feedback. Båda lärarna ingår i 
gruppen som försöker använda ny teknik.  

 

6.6 Rutinbeskrivningar och mallar: exemplet 
”särskilda åtgärder” 
I detta avsnitt behandlas rutinbeskrivningar och mallar. Jag har valt att pre-
sentera riktlinjer och mallar som rör skrivhändelserna anmälan om sär-
skilda åtgärder och åtgärdsprogram, som ett exempel på hur resurser i form 



162 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

av rutinbeskrivningar och mallar utformats på den aktuella skolan. Det 
handlar om förändringar i systemet av mallar på den aktuella skolan och 
riktlinjer som gäller för skrivandet av åtgärdsprogram.53 Avsnittet fungerar 
även som bakgrund för delstudien om svårigheter vid skrivandet av åtgärds-
program (kapitel 8). 

6.6.1 Förändringar i systemet av mallar kring särskilda åtgärder 
Under den tid som studien pågår sker ett byte av mallar för att hantera 
åtgärdsprogram och andra texter som aktualiseras i samband med särskilda 
åtgärder. Det sker höstterminen 2011 efter att den nya skollagen trätt i kraft 
och kraven på åtgärdsprogram ändrats. Bland annat byts mallarna anmälan 
om särskild åtgärd och utredning av särskild åtgärd mot en enda mall med 
titeln anmälan och utredning av särskild åtgärd. Den nya mallen förekom-
mer från 120208 och används två gånger under våren 2012. Hösten 2012 
är fördelningen mellan gamla och nya mallar förhållandevis jämn och den 
sista användningen av de gamla mallarna sker 121212 respektive 121025. 
Förändringen tar med andra ord två terminer att genomföra.54 
 
Även utformningen av mallen Åtgärdsprogram ändras från att ha haft un-
derrubrikerna: 

• Beskrivning av bakgrund och behov 
• Beskrivning av förslag och åtgärder 
• Tidsplan och ansvarsfördelning 

 
… till att ha underrubrikerna: 

• Beskrivning av bakgrund och behov 
• Elevens starka sidor 
• Elevens svårigheter 
• Långsiktiga mål 

                                                      
53 Allmänna frågor om användningen av rutinbeskrivningar ställdes inte under den 
avslutande intervjun. Resultatet är genererat från data som samlats in i samband 
med den delstudie som behandlar skrivandet av åtgärdsprogram mer specifikt (se 
kapitel 8). Även kapitel 9 berör användning av mallar, fast för skrivandet av omdö-
men inför utvecklingssamtal.  
54 Under denna period genomförde jag två veckovisa fältstudier på skolan och skri-
vandet av åtgärdsprogram var mycket diskuterat bland lärarna. Det kan inte uteslu-
tas att min närvaro och de samtal jag fört med lärarna om deras skrivande av åt-
gärdsprogram påverkat förändringens genomslag. Det finns å andra sidan inget som 
talar för att så har skett.  
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• Kortsiktiga mål 
• Åtgärder för elev på individ-, grupp- och organisationsnivå 
• Tidsplan och ansvarsfördelning (skola/elev/vårdnadshavare)  

 
Överlappningstiden mellan den nya och den gamla mallen är relativt lång. 
Den först använda nya mallen är daterad 111129 och den senast använda 
äldre mallen är daterad 140519. I det material som ingår i studien (2011–
2014) är den nya mallen vanligast förekommande (49), den äldre mallen 
mindre vanlig (11) och egna lösningar minst vanliga (8). Några av mallens 
formuleringar förstås mycket olika av lärarna. Ett exempel är hur formule-
ringen om åtgärder för elev på individ-, grupp- och organisationsnivå an-
vänts. I många dokument används begreppen som underrubriker, med 
mycket varierat innehåll. Framför allt används begreppet grupp olika: från 
att inte bry sig om sina kompisar, det vill säga hur eleven fungerar i elev-
gruppen, till innehåll som handlar om hur två lärare ska träffas och prata 
om elevens situation, det vill säga att lärarna utgör en grupp. På organisat-
ionsnivå skriver några lärare att rektor ska få kännedom om elevens situat-
ion, medan andra under rubriken skriver vilken form av stöd som erbjuds 
övergripande på skolan. I flera åtgärdsprogram skriver lärarna underrubri-
kerna grupp och organisation och lämnar dem sedan tomma.  

6.6.2 Riktlinjer för skrivande av åtgärdsprogram 
På den aktuella skolan har riktlinjer för skrivande av åtgärdsprogram tagits 
fram och gjorts tillgängliga på skolans lärplattform. I intervjuerna med lä-
rarna framför en av dem att det vore önskvärt om det kunde komma ett 
meddelande om att ett dokument man läst på plattformen har förändrats. 
Läraren säger att det är svårt att riktigt veta när styrdokument som skolans 
riktlinjer ändras. Riktlinjerna består av citat från skollagens tredje kapitel 
blandat med kommentarer (se bilaga 2). Skolledningen står bakom texten. 
Inledningen av riktlinjerna består av en beskrivning av ärendets gång i form 
av anmälan, åtgärdsprogram och uppföljning. Sedan följer tre delar som 
alla inleds med en lagparagraf och följs av en kommentar eller tolkning. 
Under rubriken ”Anmälningsskyldighet och utredning” citeras 3 kap. 8 § 
skollagen. Det följs av en kommentar om att det är klassföreståndaren som 
skyndsamt ska utreda orsakerna till att anmälan har gjorts från undervi-
sande lärare.  

Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att 
förstå elevens behov och varför eleven har svårigheter i skolan. Syftet är att 
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reda ut vad i skolsituationen som förorsakar en elevs svårigheter för att sedan 
bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att tillgodose elevens 
behov av särskilt stöd. Utredningen ska belysa eleven utifrån individnivå, 
gruppnivå och skolnivå. Utredningen kan vara av enkel karaktär eller mer 
komplicerad där fler aktörer är delaktiga. Utredningen ska dokumenteras 
och kan sekretessbeläggas. 

Under rubriken ”Åtgärdsprogram” citeras 3 kap. 9 § skollagen. Däri regle-
ras själva åtgärdsprogrammets upprättande och innehåll och det framgår 
att elevens behov, tillgodoseendet av dessa, uppföljning och utvärdering är 
centralt. Det framgår också att om det inte finns behov av särskilt stöd, så 
ska ett åtgärdsprogram inte utarbetas. I den efterföljande kommentaren be-
skrivs att klassföreståndaren ska skriva åtgärdsprogrammet om det gäller 
mer än ett ämne, annars ska undervisande lärare göra det. Eleven och vård-
nadshavaren ska medverka vid skrivandet och elevhälsa och stödlärare (el-
ler vid behov externa resurser) kan bistå vid utredningen. Därefter presen-
terat syftet som betonar att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för att 
nå uppställda mål, och samtidigt ge elever och vårdnadshavare inflytande 
och delaktighet. Skolledningen ger även en pedagogisk motivering för fram-
skrivandet av elevens starka sidor i åtgärdsprogrammet.  

Grundläggande för åtgärdsprogram är att ändra på förutsättningarna för ele-
ven att nå målen. Genom att studera de starka sidorna hos eleven stärker 
man självkänsla och självförtroende, vilket ökar motiveringen och därmed 
med högsta sannolikhet bättre resultat. 

I den sista delen citeras 3 kap. § 7 skollagen. I denna text regleras att särskilt 
stöd både kan ges som ersättning för ordinarie undervisning eller som kom-
plement, men det ska företrädesvis ges inom elevgruppen eleven tillhör. I de 
efterföljande kommentarerna upprepas detta och resurserna genom skolans 
stödcentrum beskriv som ett komplement. Det framförs också att åtgärds-
programmen ska arkiveras och att de ”bör så långt som möjligt skrivas för 
att undvika sekretessbeläggning av dokumentet”.  

 
Sammanfattningsvis står i skolledningens anvisningar vem som ska ansvara 
för vad och vilka som ska samarbeta vid skrivandet av åtgärdsprogram. 
Riktlinjerna består av lagtext blandat med kommentarer om vad som gäller 
på skolan, i några fall med skolledningens motiveringar till rutinerna. Ana-
lyserna av åtgärdsprogrammen (se kapitel 8) visar att dessa anvisningar i 
stor utsträckning inte följs. I stället för att samarbeta med andra är det till 
exempel vanligt att klassföreståndaren ensam skriver åtgärdsprogrammet. 
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Det framgår på flera sätt att samtliga lärare inte följer samtliga riktlinjer 
och det förekommer att lärare undviker att använda den befintliga mallen 
och i stället skapar egna lösningar. Med andra ord råder en relativt stor 
självständighet i förhållande till riktlinjerna.  
 
Några paralleller mellan lärares inställning till ny teknik och deras skri-
vande av åtgärdsprogram kan dras genom analys av de enskilda åtgärds-
programmen och de tillhörande anmälningarna om särskild åtgärd från un-
dervisande lärare tillsammans med fältanteckningar. Lärarna som anammar 
ny teknik har skrivit få åtgärdsprogram och få anmälningar. De står däre-
mot för ett flertal av de egna lösningarna. Dessa lösningar är framtagna 
genom kollegialt samarbete och således inte ensamt författade. Lärarna som 
försöker använda ny teknik står för en stor del anmälningar, men har skrivit 
få åtgärdsprogram. Lärarna som avstår ny teknik har skrivit få egna anmäl-
ningar och åtgärdsprogram, men har fungerat som stöd för andra vid skri-
vandet av framför allt åtgärdsprogram.  

 

6.7 Sammanfattning och kommentar 
Lärarnas användning av resurser som stöd för skrivandet varierar stort mel-
lan individer, samtidigt som det förekommer tydliga skillnader mellan de 
lärare som anammar ny teknik, de som försöker använda ny teknik och de 
som avstår att använda ny teknik.  
 
Lärarna som anammar ny teknik ser digitaliseringen av skolan som nöd-
vändig för eleverna, är allmänt intresserade av ny teknik, och säger sig 
kunna hantera den, vilket utgör urvalskriterier för gruppen. Dessa lärare 
visar sig även ha det gemensamt att de är yngre, skriver mer (fler olika texter 
och oftare) samt känner sig mer fria i sitt skrivande. Lärarna som anammar 
användning av ny teknik uttrycker i stor utsträckning att de känner sig 
trygga i sitt skrivande och nämner inte granskning som ett hot. De samar-
betar i större utsträckning än de andra lärarna med kollegor kring skrivan-
det, och verkar inte se skrivande som ett problem – de skriver mer och kän-
ner sig mindre stressade i skrivsituationen – trots att de saknar skrivstrate-
gier de är medvetna om. Var och en undervisar i stor utsträckning elever 
från ett och samma program (studieinriktade såväl som yrkesinriktade) vil-
ket innebär att de har förhållandevis homogena elevgrupper. De använder 
vidare skrivande för att möta både elever och kollegor. De strävar efter att 
skapa olika kontaktytor med elever och flera av dem använder internet för 
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kollegialt utbyte kring undervisningsmaterial. Skrivande och ny digital tek-
nik används i hög utsträckning för att förverkliga egna undervisningsidéer. 
Internet är en viktig källa för undervisningsmaterial för åtminstone tre av 
lärarna. Texter med kvalitet är för dessa lärare texter som är funktionella. 
De får många och positiva kommentarer på skrivandet, vilket främst riktar 
sig till eleverna. Skrivande framstår i dessa lärares tal som ett möjliggörande 
redskap, på samma sätt som ny teknik är det.55  
 
Lärare som försöker använda ny teknik gör detta i stor utsträckning. Det 
vill säga att de lägger tid på att försöka förbättra sin teknikanvändning. Det 
som skiljer dem från den föregående gruppen är att de uttrycker missnöje 
med egna förmågan att hantera ny teknik och visar måttligt intresse för den. 
För övrigt uttrycker de samma tro på vikten av att skolan digitaliseras. 
Detta är urvalskriterier för gruppen. De visar sig även ha gemensamt att de 
är äldre, skriver mindre (färre texter och mer sällan) än den föregående 
gruppen och i högre utsträckning talar om skrivande som bundet. De talar 
vidare om skrivande som en individuell förmåga och tar mer sällan än de 
andra lärarna hjälp av kollegor för att skriva texter. De är självständiga och 
oberoende i skrivprocessen och använder sig av fler olika skrivstrategier än 
de andra, som att disponera texten till exempel, men frågar i mindre ut-
sträckning efter kollegors råd. De ser sig i större utsträckning som represen-
tanter för skolan när de skriver, oavsett vilka texter det gäller, och de talar 
om granskning som ett allmänt hot, det vill säga när de skriver är de med-
vetna om att allt de skriver kan granskas av andra. Rädslan för granskning 
innebär inte att de uttrycker osäkerhet över sin professionalitet utan snarare 
medvetenhet över kraven som ställs på dem. Texter med kvalitet är för dem 
korrekta. Två av lärarna i gruppen talar om texter som tydligt underordnad 

                                                      
55 Vid jämförelse med tjänstemännen på det kommundelskontor Gunnarsson (1992) 
har undersökt finns stora likheter mellan lärare som anammar ny teknik och de 
högre tjänstemännens upplevelser av frihet i skrivandet och samarbete med andra i 
form av genomläsningar av texter innan användning. De har också gemensamt att 
de inte i först hand skriver för allmänheten. Det finns likheter i form av handlings-
utrymme för individen som i sin tur använder andras synpunkter på sitt skrivande 
innan den handlar. Däremot känner sig lärarna inte lika stressade i sitt skrivande 
som de högre tjänstemännen på kommundelskontoret och de använder sig inte alls 
i samma utsträckning av olika skrivstrategier.  
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en muntligt baserad kommunikation med eleverna, medan två av dem delvis 
talar som texter som ersättning för muntlig kommunikation.56  
 
Lärarna som avstår att använda ny teknik gör det förstås inte fullständigt, 
men i jämförelse med de andra två lärargrupperna i studien skriver de 
mycket färre texter. De tror inte att skolans digitalisering är viktig för ele-
vernas lärande. De talar snarare om skillnader mellan lärares tillgång till 
teknik och skrivande och elevers tillgång till teknik och skrivande som en 
begränsning eller ett hinder för lärande. Detta är urvalskriterier för grup-
pen. Samtliga lärare i gruppen talar med stort patos om skrivande. Deras 
användning av teknik och skrivande på fritiden stärker intrycket att de har 
förmågan. Avståndstagandet är med andra ord ett pedagogiskt eller didak-
tiskt ställningstagande. De tre lärare i studien som mest betonar vikten av 
att möta eleven på elevens nivå tillhör den här gruppen. Sättet de talar om 
mötet med eleverna påminner om lärarna i gruppen som anammar ny teknik 
vilket gör att den mest avgörande skillnaden mellan dessa grupper ligger i 
deras erfarenhet av elevers förmåga att använda ny teknik och därmed sy-
nen på vilken roll ny teknik kan eller bör spela i undervisningen. Lärarna i 
gruppen som avstår ny teknik använder inte heller skrivande för att kom-
municera med kollegor i stor utsträckning utan ser helst att även den kom-
munikationen är muntlig. Utbytet av idéer med lärare utanför skolan är 
sparsamt, och lärarna använder i liten utsträckning internet utanför den in-
terna lärplattformen i jämförelse med de andra lärarna i studien. De talar 
liksom gruppen lärare som försöker använda ny teknik om granskning som 
ett hot, men i stället för en granskande allmänhet talar de om rektor som 
kontrollant och skolinspektionen som granskare. Skrivande beskrivs som 
ett potentiellt vapen, ett riskabelt redskap, och det är främst eleven som ska 
skyddas, men läraren måste alltid vara beredd att försvara det skrivna. Kva-
litet hos texter är för dessa lärare främst att de är mottagaranpassade. Strä-
van efter mottagaranpassning, med elever som mottagare å ena sidan och 
Skolinspektionens som mottagare å andra sidan, har tillsammans med de 

                                                      
56 En jämförelse med Gunnarssons studie (1992) av tjänstemännen på kommundels-
kontoret ger att lärarna som försöker använda ny teknik uppvisar likheter med lägre 
tjänstemän när det gäller uppfattningen om handlingsutrymme, synen på vad som 
ger en text kvalitet (korrekthet), att de skriver för allmänheten och att de inte sam-
arbetar i samma utsträckning som de andra. Lärarna har när det gäller skrivstrate-
gier och i talet om granskning likheter med högre tjänstemän.  
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potentiella riskerna med skrivande medfört ett motstånd mot skrivande till 
eleverna och mycket formella texter till Skolinspektionen. En av lärarna un-
derstryker, i stället för mottagaranpassning, funktionen eller syftet med 
skrivandet och menar att en stor del av skrivandet som är ålagt lärare inte 
fyller någon direkt funktion. Ibland framstår det som viktigare att ha doku-
menterat något än att faktiskt ha gjort det väl, och läraren är starkt kritisk 
mot detta. Lärarna som avstår teknik, och framför allt avstår att skriva, 
motiverar det som ett professionellt ansvarstagande gentemot eleverna. De 
ifrågasätter den diskurs som påbjuder att skolan skulle bli bättre och ele-
verna lära sig mer med hjälp av bättre och ny teknik. De återkommer i sam-
talen till att lärarens relation till eleven är det viktigaste för undervisning 
och att ny teknik kan vara ett hinder för detta genom att det tar värdefull 
tid i anspråk och genom att det ställer krav på elevers kompetens att hantera 
ny teknik som elever inte har. De förordar framför allt muntlighet.57 
 
Lärarna framstår som solitära i denna undersökning om resurser de använ-
der i samband med sitt skrivande. Speciellt de lärare som inte använder sig 
av internet. Genom internet erbjuds kontaktytor med andra lärare och fo-
rum för informationsinhämtning och idéer kring undervisning. Lokalt an-
vänds inte någon webbaserad plattform i större utsträckning. De lärare som 
använder internet är också de som i störst utsträckning samarbetar med 
kollegor i samband med skrivande. Privata kontakter används i viss ut-
sträckning som kontrollanter av texter som har höga krav på olika sätt. Det 
kan inte uteslutas att de privata kontakterna på olika sätt har god känne-
dom om lärares profession och skolans verksamhet. Speciellt lite samarbete 
mellan lärare vad gäller skrivande finns för lärare som undervisar i språk. 
Vad detta beror på framgår inte av studien, men flera lärare som uttrycker 
en syn på språk och skrivande som resultat av personliga förmågor under-
visar i språk. Kanske bidrar en sådan syn på språk till att samarbete med 

                                                      
57 Lärarna som avstår ny teknik har ingen tydlig motsvarighet i bland tjänstemännen 
i Gunnarssons studie (1992) eftersom ingen tjänsteman avstår från att skriva. Lä-
rarnas intresse av mottagaranpassning stämmer överens med de högre tjänstemän-
nens inställning till skrivande, medan synen på skrivandet som fritt eller bundet 
stämmer bättre överens med de lägre tjänstemännens syn på sitt yrkesskrivande. 
Samtidigt som lärarna finner skrivandet bundet i stor utsträckning så tar de ändå ett 
självständigt beslut att inte skriva vissa texter alls. Det skulle kunna förstås som en 
protest mot de villkor under vilket skrivandet äger rum och som ett svar på hot om 
granskning.  
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kollegor kring skrivande undviks. Språklärarnas större tilltro till egna skriv-
förmågan, samt tillgång till fler strategier i samband med skrivande, verkar 
spela in. Mindre samarbete skapar också färre tillfällen till professionellt 
utbyte. Lärarna som samarbetar mer med andra verkar tycka att deras per-
sonliga skrivförmåga är mindre viktig. De förlitar sig i större grad på kol-
lektivet och är tydligt orienterade mot eleverna och undervisningen i sitt 
handlande. 
 
En jämförelse med resultaten från Gunnarssons (1992) studie visar att lä-
rare som anammar ny teknik uppvisar större likheter med de högre tjänste-
männen, speciellt kring den uppfattade friheten och handlingsutrymmet i 
kombination med interaktionen med andra vid skrivandet, medan de som 
försöker använda ny teknik uppvisar större likhet med de lägre tjänstemän-
nen. Frihet i form av handlingsfrihet när det gäller uttrycksform och inne-
håll framstår därmed som viktigare för lärarnas uppfattning om frihet vid 
skrivande än till exempel ansvarsfrihet eller frihet med innebörden obero-
ende av samarbete. Slutsatsen av jämförelsen blir att lärarna som anammar 
användandet av ny teknik talar som om de har större professionellt hand-
lingsutrymme och större förtroende att själva utforma sina texter.  

6.7.1 Användning av resurser för skrivande som handling i en 
professionell praktik 
Att se skrivande som handling i en social praktik innebär enligt Clark och 
Ivanič (1997) att se hur flera faktorer eller processer samspelar. Om lärarnas 
tal om resursanvändning i samband med skrivande jämförs med Clark och 
Ivaničs skrivprocess visar det sig att det som främst behandlats i detta kapi-
tel är aspekter av skrivandet som aktualiseras i skrivprocessens slutskede. 
Nu är skrivprocesser inte linjära processer där en station i taget avhandlas, 
men det är ändå tydligt att resursanvändningen i större utsträckning rör 
färdigställandet av texten än bakomliggande ställningstaganden kring skri-
vandet, som till exempel analys av vad skrivandet handlar om och vad tex-
tens syfte är. På samma sätt innehåller talet om stöd få referenser till resurser 
som stöd i att samla kunskap, åsikter och känslor, formulera egna idéer och 
att etablera en sociopolitisk (professionell) skrivaridentitet. Snarare fram-
står lärarna i studien som relativt ensamma i sina professionella övervägan-
den i samband med skrivande.  
 
Studien visar på heterogena skrivpraktiker individer emellan i en arbets-
miljö där inte samtal om skrivande, och speciellt inte det egna skrivandet, 
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är vanligt förekommande. Samtal med kollegor om skrivande framstår som 
undantag snarare än regel. Några lärare diskuterar visserligen formule-
ringar med kollegor eller personer från privatlivet, men till övervägande del 
är lärares skrivande ändå ett självständigt arbete. Ett arbete som lärarna 
inte reflekterar över förrän problem uppstår, och som till stora delar talas 
om som rutinartat. Införandet av ny teknik har skapat skillnader i enskilda 
lärares skrivpraktik. Studien säger inget om skillnader i skrivpraktiker före 
införandet av digital teknik, men uppdelningen av studiens lärare i tre grup-
per beroende på deras inställning till ny teknik har resulterat i att skillnader 
i skrivpraktiker synliggjorts.  
 
För att återknyta till de teoretiska utgångspunkterna om profession vill jag 
lyfta frågan om professionalism och professionellt handlingsutrymme. Lä-
rarna som anammar ny teknik talar mer om frihet i skrivandet (till exempel 
talar de om skrivandet av lektionsplaneringar som fritt), vilket kan förstås 
som att de anser sig ha större handlingsutrymme. Deras inställning till ny 
teknik i skolan liknar den som skolans ledning har och det förekommer 
således inget dilemma som medför konflikt mellan dem och skolledningen. 
Detta stödjs av den etnografiska studien där några lärare i gruppen av skol-
ledningen speciellt framhållits som ledande när det gäller användning av ny 
teknik i arbetet. De lärare som försöker använda ny teknik delar denna upp-
fattning om teknik, men inte förmågan, och de förefaller att minst betona 
sin professionalitet, vilket möjligen är en följd av att deras professionella 
identitet genomgår en förändring: de uttrycker att de inte kan handla så som 
de önskar. Lärarna som avstår att använda ny teknik framhåller att skri-
vandet är bundet, men de är fria att följa en diskurs som motsätter sig de 
krav som ställs från skolans ledning. Jag vill särskilt uppmärksamma den 
starkt professionella motiveringen hos de lärare som avstår att använda ny 
teknik, eller som det visat sig genom studien, framför allt avstår från att 
skriva. (Jfr Perselli, 2014, där relationen till eleverna är central för lärares 
arbete med ny teknik, men där bristande förmåga att använda tekniken är 
tydligaste orsaken till att inte använda den.) Engagerat talar lärarna om sitt 
ansvar som professionella lärare att inte dras med av ovanifrån komna be-
slut som inte gynnar deras elever. De framhåller att deras professionella be-
dömning är att eleverna inte är i behov av mer skriftlig information, utan 
snarare skulle gynnas av mindre skriftlig information. Ansvarstagandet rik-
tar sig i första hand mot eleverna och inte mot skolledningen. De föresprå-
kar muntlighet i relationen med eleverna. Det är kvaliteter av följsamhet 
och flyktighet som värdesätts hos muntligheten.  
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Lärarna som anammar ny teknik anger samma skäl till ett rakt motsatt ställ-
ningstagande. Deras elever deltar i den skriftliga praktiken. Samtliga lärare 
i den grupp som anammar ny teknik uttrycker ändå reservationer och av-
ståndstagande mot delar av dokumentationen som rör eleverna, vilket ger 
slutsatsen att de båda grupperna, som vid en kategorisering utifrån inställ-
ning till ny teknik i skolan står längst ifrån varandra, ändå står närmast 
varandra när det gäller professionalitet. Den är starkt omsorgs- och relat-
ionsinriktad, så som den framträder i talet om skrivande. Talet om vad som 
är professionellt visar i båda grupperna spår av det som Englund och Sol-
brekke (2011, 2015) kategoriserar som två olika logiker för professional-
ism. Det finns lärare i båda grupperna som tydligt värnar friheten i det pro-
fessionella handlingsutrymmet genom att tala om sin professionalitet på ett 
sätt som har likheter med professionellt ansvarstagande: de poängterar att 
det enbart är de som professionella som kan avgöra vad olika situationer 
kräver i form av professionellt handlande utifrån de kunskaper de har om 
pedagogik. Det finns även lärare i båda grupperna som talar om sig själva 
som att de har redovisningsförmåga genom att de förmår leva upp till Skol-
verkets krav på hur deras verksamhet bör utföras och dokumenteras.  
 
Slutsatsen är att digitaliseringen av skolan har stärkt motsättningarna mel-
lan muntlig och skriftlig praktik. Relationen med eleven (mottagaren) ställs 
mot krav på granskningsbarhet och lärarnas professionella ansvarstagande 
gentemot elever är starkare än deras ansvarstagande gentemot skolans led-
ning. Lärare talar om sitt skrivande som en individuell verksamhet där de i 
första hand representerar sig själva. Införandet av ny teknik har under tiden 
för studien inte medfört någon iakttagbar förändring av själva skrivproces-
sen som mer öppen för kollegialt samarbete eftersom lärarna i stor utsträck-
ning skriver på egen hand. Inför de kommande delstudierna framträder där-
för diskursiva villkor i form av självständig professionalitet i relation till 
kollektiv professionalism och värnandet om det egna handlingsutrymmet i 
relation till förväntningar från andra deltagare i praktiken som högst aktu-
ella i samband med lärares skrivande.  
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7 Användning av bilder i undervisningsmaterial 
 

7.1 Introduktion 
Digitaliseringen har medfört nya förutsättningar för lärare att skapa under-
visningsmaterial och att använda bilder. Hur går denna bildanvändning till? 
I det här kapitlet undersöker jag diskursiva villkor för gymnasielärares 
skrivpraktiker med fokus på användning av bilder vid skapande av eget 
undervisningsmaterial. Under den inledande fältstudien identifieras bildan-
vändning som en komplex del av lärares skrivande (se kapitel 5). I vilken 
mån lärarna i studien använder bilder följs till viss del upp vid undersök-
ningen om vilka resurser som används vid skrivande (se kapitel 6). I det här 
kapitlet undersöker jag villkor för lärares skapande av undervisnings-
material med hjälp av bilder från kommersiella sökmotorer genom ett fall. 
Det är ett sätt att undersöka diskursiva villkor för skrivande i en digitali-
serad skola och ett sätt att undersöka lärares skrivande som professionellt 
handlande. De undersökningsfrågor som driver denna delstudie är: 

 
i) Hur talar läraren om sina val av bilder vid skapandet av ett 

undervisningsmaterial?  
ii) Vad, i relation till lärarens motiveringar av bildval, karaktärise-

rar bilderna i undervisningsmaterialet?  
iii) Vilka villkor för skrivande framträder i samband med att bilder 

hämtas från internet genom kommersiella sökmotorer? 
 

Intresset för denna del av lärares skrivpraktik grundar sig i att lärarna vid 
studiens inledning framhåller användningen av bilder som komplex. I syn-
nerhet finns en stor osäkerhet vad gäller rättigheter kring användning av 
bilder hämtade från internet. Såväl skapande av eget undervisningsmaterial 
som användning av bilder har ökat markant på den aktuella skolan i takt 
med att ny digital teknik skapat nya förutsättningar och krav. Skolledningen 
har uttryckt att de efter investeringarna i ny teknisk utrustning helst ser att 
lärarna använder denna för att skapa eget material i stället för att nya inköp 
görs av undervisningsmaterial.  
 
Delstudien bygger på en analys av en lärares tal om sitt skrivande av en 
bildpresentation skapad för ett specifikt undervisningstillfälle samt en ana-
lys av bilderna i den aktuella bildpresentationen. Analyserna av talet gjordes 
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på ljudupptagningar av återkommande samtal med en informant i grupp A 
under 2012. För analysen av vad som karaktäriserar de valda bilderna har 
socialsemiotikerna van Leeuwens och Kress (2006) ramverk för bildanalys 
använts. De begrepp som driver analysen är modalitet samt konceptuell re-
spektive narrativ struktur. Koncepten valdes som en följd av vad läraren 
sade hade avgjort valen av bilder: att skapa en positiv och välkomnande 
känsla för eleverna samt att erbjuda flera (och nya) betydelser av de ämnes-
ord som behandlades. Modalitet behandlar sanningsanspråk och detaljrike-
dom i bilder och har samband med det Halliday benämner interpersonell 
metafunktion (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 154 ff; van Leeuwen, 2005, 
s. 160 ff.). Konceptuell och narrativ process58 handlar om i vilken mån bil-
der förmedlar känslotillstånd eller skeenden och har samband med det Hal-
liday benämner ideationell metafunktion (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 
45 ff.). Lärarens tankar om val av bilder jämförs sedan med bildanalyserna 
vilket leder till en problematisering av teknikens inflytande.  
 

7.2 Lokal kontext för det undersökta fallet 
De kontextuella (situationella) villkoren för skapandet och användandet av 
bildpresentationen beskrivs här utifrån lärarens perspektiv. På den aktuella 
skolan finns riktlinjer om att lärarna ska distribuera material via den ge-
mensamma lärplattformen för att underlätta för eleverna. Den aktuella 
bildpresentationen är således ämnad att fungera i klassrummet tillsammans 
med lärarens tal, men även utan tal för de elever som tar del av presentat-
ionen genom den gemensamma lärplattformen, det vill säga både de elever 
som vill repetera lektionens innehåll och de elever som är frånvarande under 
lektionen. Bildpresentationer används därmed både i sammanhang där den 
förekommer tillsammans med tal och utan.  
 
Skapandet av bildpresentationer är som tidigare nämnts något de flesta lä-
rare i studien tycker är roligt, trots att det tar mycket tid i anspråk, och det 
stämmer även för denna lärare. Vid skapandet känner sig läraren kreativ 
(jämför resultat kring fritt och bundet skrivande, 5.2.2). Läraren uttrycker 
vidare att hen behöver utveckla skapandet av bildpresentationer eftersom 
det är ett viktigt redskap för lärares arbete och att för varje gång läraren 
skapar en bildpresentation ökar kunskaperna om både teknikanvändning 

                                                      
58 Björkvalls (2009) översättning av Kress och van Leeuwens ”representational 
structure”.  
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och bildpresentationer. Tips från kollegor och tid som tas från lärarens fri-
tid är de främsta källorna till utveckling säger läraren. Trots det skulle lä-
raren aldrig använda en bildpresentation en kollega skapat. Detsamma gäl-
ler bilder. ”Jag vill ha mina egna … även om jag snor dom!” Själva skapan-
det av bildpresentationer domineras av klipp-och klistra-aktivitet, och lära-
ren känner sig bekväm med det och visar på samma gång tillförsikt till sin 
förmåga att utveckla sin digitala kompetens. Läraren får tillgång till bilder 
genom att, liksom de flesta lärare på skolan, hämta dem genom en kom-
mersiell sökmotor på internet (Google). Sökningen sker genom att läraren 
väljer ett lämpligt ord – vid skapandet av den aktuella bildpresentationen 
ord från kursbokens rubriker – och bland de bilder som presenteras av sök-
motorn väljer läraren den bild hen anser mest lämpligt. Inga bilder beskärs 
eftersom läraren inte känner till hur detta görs.  
 
Läraren säger sig vara begränsad av bristande förmåga att hantera digital 
teknik i form av mjukvara samt brist på tid, men inte på grund av upphovs-
rätt. Läraren uttrycker osäkerhet över vilka föreskrifter eller regler som gäl-
ler, men osäkerheten utgör inte något hinder för att läraren ska använda sig 
av bilderna. Läraren säger sig veta att det inte är tillåtet att stjäla bilder på 
det sätt hen gör, men hen gör det likväl. Visserligen skäms läraren lite över 
att inte agera korrekt, men uppger att det saknas bra alternativ, och att 
bilder är lättillgängliga genom Google Search. Där erbjuds dessutom flera 
bilder att välja mellan. Clipart är alltför begränsat enligt läraren. 
 
Den bildpresentation som här analyseras är en del av en kurs i ämnet psy-
kologi. Den är en del av ett repetitionsmoment inför ett prov om psykisk 
ohälsa, vilket i sin tur är innehållet i ett kapitel i den kursbok eleverna har. 
Flera av eleverna behöver mycket stöttning från läraren för att klara kursen, 
vilket bland annat beror på att de haft olika former av problem med sin 
tidigare skolgång och enligt läraren inte känner sig helt trygga i skolan. I 
gruppen finns vidare elever med varierande motivation och förmåga att ta 
till sig undervisning, på samma sätt som i de flesta undervisningsgrupper. 
Alla elever har inte deltagit på alla de föregående lektionerna och därmed 
är delar av innehållet nytt för några av dem. Vid det undervisningstillfälle 
som observerades inleder läraren med att säga att de nu skulle repetera det 
de tidigare gått igenom. Texten som förekommer i bildpresentationen består 
av rubrikerna från kapitlet i kursboken medan bilderna är nya. Allteftersom 
bildsidorna visas ber läraren eleverna berätta vad de känner till om ämnet 
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utifrån rubriker och bilder och de elever som svarar refererar både till inne-
hållet i tidigare lektioner och till sitt eget eller andras liv. Läraren kommen-
terar och förtydligar efter elevernas inlägg innan nästa sida på bildpresen-
tationen tas fram. Läraren refererar till innehåll i tidigare lektioner, kursbo-
ken och egna erfarenheter. Undervisningen karaktäriseras således av ett 
fråga–svar–respons-mönster med stort utrymme för elevens svar.  

7.2.1 Lärarens motivering och val av de använda bilderna 
Läraren säger att två faktorer är avgörande för valet av bilder: 
 

1. Bilderna ska vara positiva för att motivera eleverna och för att få 
dem att må bra när de deltar i undervisningen. 

2. Bilderna ska skilja sig från de i kursboken för att vidga elevernas 
förståelse av kunskapsinnehållet.  

 
Allra mest betonar läraren vikten av att bildpresentationen är rolig och trev-
lig så att eleverna hålls motiverade och koncentrerade. Läraren uttrycker 
således genom sitt tal stark orientering mot omsorgsaspekter av lärarrollen. 
Detta stödjs av övriga observationer och samtal med läraren. Läraren be-
skriver sig själv som en människa som tycker om människor och som en 
lärare som lägger stor vikt vid att eleverna ska trivas i skolan. Läraren be-
skriver till exempel hur viktigt det är att lärare sätter sig ensamma i den 
gemensamma matsalen för att erbjuda trygghet åt elever som vill ha deras 
sällskap, i stället för att flera lärare sitter vid samma bord. Läraren lägger 
vikt vid att bilderna som används är positiva (glada och trevlig) med solar 
och leende ansikten, och säger skämtsamt om sitt sätt att utforma bildpre-
sentationer att det nog har samband med en egen ålderskris. 
 
Läraren tror på bilder som ett bra sätt att kommunicera med elever och som 
ett sätt att stödja deras lärande. Av samma skäl väljer läraren i det aktuella 
fallet att använda rubrikerna från kursboken, för att det hjälper eleverna att 
minnas innehållet från boken genom att de känner igen strukturen. Vanligt-
vis återanvänder läraren material från kursböcker, från kollegor eller från 
sig själv. Från kursböcker hämtas däremot enbart kortare text och struktur, 
aldrig bilder och aldrig hela citat. Bilderna i bildpresentationen är således 
inte samma som i kursboken. Genom att använda andra, i sammanhanget 
nya bilder, säger läraren att det finns goda chanser att lägga till något till 
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elevernas förståelse av innehållet. Läraren använder återkommande ut-
trycket ”en bild säger mer än tusen ord” och säger att ”bilden förstärker 
texten och texten förstärker bilden.” Tillgång till mjukvara (i detta fall Po-
werpoint) och till internet gör det enkelt att använda alternativa bilder, och 
skapandet av bildpresentationerna uppfattar läraren som både roligt och 
fritt. Tillvägagångssättet, att hämta källorna från internet med hjälp av 
Google, medför däremot en känsla av att göra fel: 

Jag har inte tagit någon källa, alltså jag har snott fritt, vilt, galet. /…/ Det är 
klart jag ska ha en källa. Jag har ju snott bilderna. Jag är medveten om det. 
(Ljudupptagning 25. våren 12).  

 

7.3 Analys av bildpresentationens bilder 
Användningen av bilder är en del av lärares skrivpraktik där digitala förut-
sättningar spelar stor roll. Här följer en flerdelad analys av bildpresentat-
ionens 27 bilder (varav 14 fotografier) utifrån lärarens tal om vilka bilder 
undervisningssituationen kräver. Syftet med analysen är att tränga igenom 
bilderna och ställa frågan vad som karaktäriserar dessa i relation till lära-
rens motivering av valen av dem. Under rubriken ”Positiva bilder som stöd 
för lärande” presenteras en analys av hur läraren hanterar negativt innehåll 
genom att välja mer positiva bilder och två analyser av bildpresentationens 
fotografier. Under rubriken ”Kunskapsvidgande bilder som stöd för lä-
rande” presenteras ytterligare analyser av bildpresentationens fotografier. 
Resultaten av analyserna jämförs sedan med lärarens uttalande om att de 
valda bilderna var avsedda att skapa ett positivt undervisningsklimat och 
att vidga kunskapsinnehållet. Analyserna görs för att undersöka vilka vill-
kor för skrivande som aktualiseras när bilder hämtade från internet används 
och hur dessa villkor relaterar till de villkor för skrivande som framkommer 
genom lärarens tal. På så sätt undersöks möjligheter och hinder som digitala 
förutsättningar skapar för lärares skrivpraktiker.   
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7.3.1 Positiva bilder som stöd för lärande  

Strategier för att skapa positivitet  
Läraren är mycket tydlig med att hen vill använda bilder med positiva kon-
notationer. Av bildpresentationens 27 bilder är 19 positiva – om bilder som 
domineras av söta bebisar, soliga stränder, lyckliga leenden, underhållande 
optiska illusioner, kärleksfulla kramar och en känd musikgrupp som gör 
energifulla gester betraktas som positiva.59 (Se bild 7.1, 7.5–7.8 för exem-
pel).  

Bild 7.1. Bild på bildpresentationssida med texten ”Inlärning och tänkande”. 
 
Tre av bildpresentationens bilder är varken positiva eller negativa, alterna-
tivt både och: en illustration av de fem sinnena, svartvita antika dramamas-
ker, samt en närbild på en rostig kätting. De återstående sex bilderna är 
negativa i någon utsträckning. Efter analyser av dessa sex bilder med nega-
tivt innehåll framkom att läraren använder åtminstone fyra strategier för 
att presentera negativt ämnesinnehåll i de fall det över huvud taget presen-
teras genom bilden: trivialisering, humor, serieteckningar och anonymitet.  

Trivialisering 
Ämnesinnehållet Utvecklingspsykologi och Kriser och krisbearbetning re-
presenteras av en röd varningsskylt med texten VARNING! 50-årskris (se 
bild 7.2). Varningsskylten är stämplad med ett stort B omgivet av en cirkel-
formad text Butterick´s original product. Butterick´s säljer skämtartiklar. 
Bilden kommer från företagets webbshop och används i presentationen som 
ett skämt. Läraren är i femtioårsåldern, medan studenterna är mellan 16 
och 19 år gamla, varför det är tydligt att skylten syftar på läraren. (Jfr lära-
rens egen skämtsamma kommentar om att det nog finns samband mellan 
lärarens egen ålderskris och utformningen av bildpresentationerna.) Lära-
ren skämtar på sin egen bekostnad genom att implicera att femtioåringar 
                                                      
59 Med positiva menas här att de har positiva konnotationer. Se avsnitt 7.3.2 för 
definition av konnotationer.  
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gör saker som är så galna att andra måste varnas. Jag tolkar det som en 
interpersonell handling ämnad att skapa, utveckla eller underhålla en god 
relation mellan läraren och eleverna. Att läraren själv skapar undervisnings-
materialet medför möjligheter att använda det i relationsskapande syfte. 
Skämtet riskerar samtidigt en trivialisering av ämnesinnehållet.  
 

 

Bild 7.2. Bildpresentationssida: ”Utvecklingspsykologi, Kriser och krisbearbetning”.  

Humor 
Ytterligare två bilder med negativt innehåll är humoristiska, en illustration 
av brist på ledarskap i klassrummet respektive en illustration av fördomar, 
båda i serieformat (en ruta). I klassrummets centrum står en förtvivlad, grå-
tande lärare som skriker åt två grimaserande pojkar som springer runt, skju-
ter slangbella och drar i en flickas hår: ”Låt oss samtala om saken!” Illust-
rationens grovhet genom de stökiga aktiviteter och oproportionerligt stora 
dreglande pojkmunnar kontrasterar starkt mot stilnivån på lärarens tal. An-
titesen används för att humoristiskt illustrera ett kommunikationsproblem 
mellan lärare och elever. Bilden som representerar fördomar fungerar på 
liknande sätt.  

Serieteckningar 
Av de sex bilder som har negativa konnotationer innehåller tre illustrationer 
av människor. Samtliga utgörs av serieteckningar. Förutom de två illustrat-
ioner som representerar begreppen Grupper, roller, ledarskap och Status, 
attityder, fördomar, vilka nämnts under rubriken ”Humor”, illustreras Re-
aktioner på frustration, försvarsmekanismer, stress av en tecknad Simpson-
lik figur som med stirrande blick sliter sitt hår. Denna bild är för övrigt den 
enda förekommande bilden i hela bildpresentationen som är en närbild på 
en människa som inte ler. Att serieteckningar används i stället för foto in-
nebär att budskapet inte görs alltför realistiskt eller nära betraktaren (jfr 
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kommande exempel på låg modalitet i en naturalistisk kodningsoriente-
ring). Tecknade serier har i relation till nyhetsfoto mindre anspråk på att 
utgöra fakta och förmedlar i större utsträckning en åsikt (Kress och van 
Leeuwen, 2006). Analysen visar att läraren använder bilder som förmildrar 
negativt innehåll.  

 

© Erik G Svensson/TT 

Bild 7.3. Bild på bildpresentationssida med texten: ”Socialpsykologi, Mobbning, 
Konflikter, Kommunikation”. (I tablå 7.1 bild nr 24.) 

Anonymitet 
Den bild som illustrerar mobbning är också negativ (se bild 7.3). Det är ett 
foto taget ur fågelperspektiv av en mobbingsituation med ett barn sittandes 
i mitten av bilden, skyddande sin nacke med sina händer. Det sittande bar-
net omges av barn som visas från midjan och neråt stående i en halvcirkel. 
Ett av de stående barnens fot är suddig och indikerar en rörelse i form av 
en spark mot det sittande barnet. Samtliga barn är ansiktslösa genom den 
valda kameravinkeln. De attribut barnen har är kläderna de bär. Dessa är 
mestadels könsneutrala, västerländska kläder med två undantag: det spar-
kande barnen (aktören) bär rosa byxor, vilket implicerar att det är en flicka, 
och det sittande barnet (offret) har glansiga byxor och röd jacka tillsam-
mans med hårflätor i afrikansk stil, vilket berättar att det handlar om flic-
kor. Bilden är med andra inte neutral vad gäller vare sig kön eller etnicitet. 
De stående barnens ben och fötter bildar linjer som riktas mot huvudet på 
den sittande flickan och förstärker att hennes huvud är bildens centrum 
(Björkvall, 2009, s. 63 ff.). Den arrangerade bilden är berättande eftersom 
den innehåller aktivitet och interaktion, men den tillhandahåller mycket lite 
information om miljön. Allt som syns är markens asfalt. Den höga vinkeln 
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(fågelperspektivet) placerar betraktaren i en maktposition (Kress & van Le-
euwen, 2006, s. 148). Det kan tolkas som provocerande – tar betraktaren 
del av mobbningen? – och samtidigt som stärkande av betraktarens makt 
och möjligheter att förhindra mobbningen. Samma vinkel skapar anonymi-
tet eftersom inga ansikten blir synliga. 
 
Sammanfattningsvis använder sig läraren av trivialisering, humor, serieteck-
ningar och anonymitet för att hantera negativt innehåll. Således är tenden-
sen att undvika starka negativa känslor hos eleven tydlig även vid de få fall 
bilder med negativt innehåll används. Hur valet av positiva bilder och und-
vikande av negativitet påverkar undervisningsmaterialets potential att vidga 
förståelsen av ämnet och kunskapsinnehållet är svårt att avgöra utifrån ana-
lysen, men den visar tydligt att lärarens relationskapande avsikter och att 
skapa en positiv miljö för eleverna har stort genomslag i bildvalet och för 
skapande av undervisningsmaterial. Undervisningsmaterialet förefaller så-
ledes ha relationsskapande funktioner på ett helt annat sätt än tidigare 
centralt framställda läromedel. Jag fördjupar i följande avsnitt undersök-
ningen av denna del av lärares skrivpraktik genom analyser av vad läraren 
i det aktuella fallet skapar med hjälp av bilderna och hur tekniska förutsätt-
ningar påverkar skrivandet. 

Modalitet skapar ett gemensamt vi 
Modalitet är ett uttryck för sanningsanspråk (van Leeuwen, 2005, s. 161). 
Med utgångspunkt i att vår uppfattning om vad som är verklighet eller san-
ning är socialt och kulturellt konstruerat, används begreppet modalitet 
inom socialsemiotiken för att försöka fånga vad som betraktas som sanna 
representationer av verkligheten inom olika diskurser, och för att undersöka 
vilka gemensamma vi som skapas:  

/…/ modality is ’interpersonal’ rather than ’ideational’. It does not express 
absolute truths or falsehoods; it produces shared truths aligning readers or 
listeners with some statements and distancing them from others. It serves to 
create an imaginary ‘we’. (Kress & van Leeuwen, 2006, s. 155.) 

Kress och van Leeuwen presenterar i samband med beskrivningar av moda-
litet och sanningsanspråk fyra olika former av kodningsorientering 
(Björkvall, 2009, s. 113–118; Kress & van Leeuwen, 2006, s. 165–166; van 
Leeuwen, 2005, s. 168–174). För naturalistisk kodningsorientering gäller 
att bilden ska efterlikna verklighetens synintryck så mycket som möjligt för 
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att vara sann. För abstrakt kodningsorientering gäller att bilden ska repre-
sentera essensen av verkligheten för att vara sann, vilket kräver ett ställ-
ningstagande hos skaparen och förmågan att reducera det individuella till 
förmån för det generella, samt även en (utbildad) betraktare från kultureli-
ten, som vid modern konst. För vetenskaplig–teknologisk kodningsoriente-
ring gäller att bilden ska vara funktionell och leda till adekvat handling för 
att vara sann, vilket innebär att den generella kärnan ska framhållas i bil-
den, som vid kartor, instruktioner, trafikmärken och så vidare. För sinnlig 
kodningsorientering gäller att sanningshalten avgörs av i vilken mån betrak-
tandet leder till starka känslor av t.ex. glädje eller skräck, vilket bland annat 
skapas genom onaturligt förstärkt färgsättning, som i reklam. Dessa olika 
former av kodningsorientering kan kombineras på olika sätt och det före-
kommer alltid flera tecken på kodningsorienteringar, och ibland motsägel-
sefulla sådana, samtidigt (van Leeuwen, 2005, s. 174). Den naturalistiska 
kodningsorienteringen är vanligast förekommande men denna är på väg att 
utmanas genom förändrade inställningar till bilder och tillhandahållandet 
av ny teknik som möjliggör digital manipulation av bilder (Kress & van 
Leeuwen, 2006, s. 165–166). Bilders sanningsanspråk avgörs således av den 
sociala kontexten och modereras genom färgvariation och detaljrikedom i 
representationen av bildens deltagare och miljö. En analys av kodningsori-
entering indikerar vilket (imaginärt) gemensamt vi läraren skapar för sig 
och eleverna genom bildpresentationen. Resultatet visar på villkor för skri-
vande i samband med lärares relationsskapande bildanvändning. 

 
Modalitet undersöks genom färgvariation (färgmättnad, djup, belysning 
och ljuskontrast) och detaljrikedom (för människor och miljö). I den här 
studien avgörs färgvariationen av variationen i färgskuggor. Hög modalitet 
innebär i en naturalistisk kodningsorientering maximal variation i skugg-
ningen av olika färger60. Detaljrikedom i beskrivning av människor och 
miljö ger också hög modalitet. Frånvaro av detaljer ger låg modalitet. Mo-
dalitet presenteras ofta som en glidande skala, men i den sammanställning 
över modalitet i de analyserade bilderna, vilken presenteras i tablå 7.1, an-
vänds hög och låg som komparativa mått för de bilder som ingår i analysen. 
Här följer en närmare beskrivning av två av bildpresentationens fotografier 
i syfte att illustrera skillnaderna mellan vad som i studien avses med hög 
och låg modalitet. 

                                                      
60 I beskrivningen av modalitet och i analysen av bilderna ska uppgifter om hög och 
låg modalitet ses i relation till en naturalistisk kodningsorientering. 
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Exempel på hög respektive låg modalitet 
Två bilder från bildpresentationen får illustrera skillnaden mellan hög och 
låg modalitet och för att på samma gång exemplifiera hur bildanalysen gått 
till. (Se bild 7.4 respektive bild 7.5.)  

 

© Lina Siksjö/IBL Bildbyrå 

Bild 7.4. Familj i soffa. (Exempel på hög modalitet.) Bild på bildpresentationssida 
med texten ”Utvecklingspsykologi, Att bli förälder, Barnuppfostran, Familjen”. (I 
tablå 7.1 fotografi nr 2.) 

© Getty Images/Fuse 

Bild 7.5. Leende människor i grupp. (Exempel på låg modalitet). Bild på bildpre-
sentationssida med texten ”Psykologi. Läran om själslivet, mänskliga beteenden, 
tanke och känsloliv, människokännedom”. (I tablå 7.1 fotografi nr 26.)  
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Bilden med familjen i soffan (bild 7.4) innehåller viss information om miljön 
i form av att fotografierna på väggen antyder att familjen befinner sig i sitt 
hem. Fotografierna i bakgrunden antyder en förändring i de vuxnas relation 
från att vara ett ungt par till att vara föräldrar åt två barn. Den enda in-
formation bilden med de leende människorna i grupp (bild 7.5) erbjuder är 
att de befinner sig i en byggnad, möjligtvis en kontorsbyggnad då dataskär-
mar kan anas i bakgrunden. Antalet attribut som beskriver familjen i soffan 
är förhållandevis högt, mycket avhängigt fotografierna på väggen och andra 
detaljer som trycket på barnens tröjor och de mörka skuggorna under mo-
derns ögon. Antalet attribut som beskriver de leende människorna i grupp 
är få sett till kläder och frånvaro av smycken. Detta foto kunde ha tagits var 
som helst i världen, ett intryck som stärks av den etniska mångfalden. Vi-
dare är färgvariationen stor i fotografiet av familjen i soffan, vilket antyder 
att bilden tagits med familjens egen kamera som ett privat naturligt fotografi 
av en verklig händelse. På motsatt vis är bilden på de leende människorna i 
grupp tydligt iscensatt, färgvariationen är låg – vilket tydligt framträder ge-
nom en mycket liten variation i hudton på varje enskild individ.  
 
En genomgång av samtliga fjorton fotografier i bildpresentationen (se tablå 
7.1) visar att tio kännetecknas av låg modalitet medan tre kännetecknas av 
hög (sett utifrån en naturalistisk kodningsorientering). Dessa tre fotografier 
innehåller detaljer och har färg- och skuggvariationer, vilket medför att de 
uppfattas som mer naturliga eller icke-iscensatta än de nio övriga bilderna 
som mer uppenbart är iscensatta. Ovanstående antyder att läraren inte 
främst har skapat en bildpresentation där naturalistisk kodningsorientering 
kännetecknar sanningsanspråket. Eller så är sanningsanspråken i bilderna 
låga, vilket innebär att det inte är viktigt i vilken utsträckning de valda bil-
derna återspeglar den synliga verkligheten. Vilken verklighet återspeglas då? 
Låg förekomst av detaljer kännetecknar abstrakt kodningsorientering, men 
utifrån Kress och van Leeuwens beskrivning om att en sådan kodningsori-
entering förutsätter utbildning och hör hemma bland kultureliten förefaller 
en sådan tolkning orimlig i sammanhanget. Däremot kan inte uteslutas att 
läraren och eleverna har en gemensam förförståelse av ämnet och de essen-
ser bilderna kan förmedla, eftersom bildpresentationen är ämnad för en re-
petition. Frågan är i så fall vilka essenser bildernas sanningsanspråk berör. 
I tre av fotografierna är färgerna onaturligt förstärkta (se tablå 7.1), vilket 
indikerar sinnlig kodningsorientering. Dessa bilder har stora likheter med 
bilder som används i reklam.  
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Sammantaget är det svårt att dra några andra slutsatser utifrån analysen än 
att modaliteten i bilderna i stor utsträckning är låg sett till naturalistisk kod-
ningsorientering. Om sanningsanspråket är lågt eller om flera olika kod-
ningsorienteringar aktualiseras samtidigt kan det möjligtvis innebära att det 
gemensamma vi som skapas är tillåtande och flexibelt: att läraren genom 
fotografierna inte erbjuder på förhand fastställda sanningar om ämnet psy-
kologi. Samtidigt väcker frånvaron av detaljer frågor om i vilken utsträck-
ning lärarens andra uttalade avsikt, om att stödja elevernas möjlighet att 
förstå ämnesinnehållet på flera olika sätt, uppnås.  

7.3.2 Kunskapsvidgande bilder som stöd för lärande  
Läraren väljer andra bilder till bildpresentationen än de som finns i lärobo-
ken för att bättre stödja elevernas lärande. Att bilders funktion i undervis-
ningen är att de på samma gång har möjlighet att konnotera till många olika 
saker, att simultant erbjuda multipla associationer, och att på så vis vara ett 
stöd för lärandet, framförs i studien av flera lärare. Här följer en analys 
utifrån denna motivering till användning av bilder som del i att undersöka 
villkor för skrivande som innehåller bildanvändning i en digitaliserad skola. 
Den innebörd av begreppet konnotation som används i den här studien har 
hämtats från van Leeuwen som i sin tur stödjer sig på Barthes tankar om 
fotografiska bilder (van Leeuwen, 2005, s. 37). En konnotation är en ab-
strakt referens och den separeras genom denna definition från denotation 
som är en konkret referens. Denotationer är referenser till konkreta platser, 
personer och saker medan konnotationer är referenser till abstrakta kon-
cept. Dessa koncept bygger på kulturella överenskommelser, det vill säga de 
är ”culturally accepted inducers of ideas” (Barthes, 1977, s. 23). Konnotat-
ioner är således mer av kulturell än av individuell karaktär, och även om de 
kan vara innovativa så kommunicerar de ofta en i den rådande kulturen 
dominant idé (van Leeuwen, 2005, s. 39). Däremot förändras de genom till 
exempel semiotisk import från andra kulturer. Speciellt i globaliserade kul-
turer där media har stort inflytande finns starka traditioner av sådan im-
port. Ett exempel är hur modedesigners använder detaljer som associeras 
med en specifik film för att konnotera värderingar och idéer från filmen eller 
genren till kläderna. När lärare använder bilder från internet aktualiseras 
en liknande process.  
 
Vilka konnotationer och möjliga associationer bilderna i bildpresentationen 
erbjuder analyseras med hjälp av två koncept: modalitet och processer. De 
båda koncepten byggs upp av olika byggstenar. Modalitet har beskrivits 
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ovan och en i samband med konnotationer och lärande relevant aspekt är 
den nämnda detaljrikedomen. Detaljrikedomen i fotografierna är låg för 
antingen miljön eller deltagarna (oftast båda) i de flesta av bildpresentat-
ionens bilder (se tablå 7.1 för redovisning av bildpresentationens fotogra-
fier). Processer analyseras som narrativa eller konceptuella, det vill säga om 
bilden i huvudsak förmedlar en process eller ett koncept. I det följande pre-
senteras dessa koncept och tillhörande analys.  

Konceptuella och narrativa processer 
Bilder kan fokusera på att förmedla narrativa processer, det vill säga att 
berätta att något sker, eller fokusera på att förmedla en värdering, tanke 
eller idé, ett koncept. Kress och van Leeuwen beskriver skillnaden mellan 
dessa två processer genom att framhålla dess skilda karaktärer när det gäller 
statiskhet och transformation: 

Where conceptual patterns represent participants in terms of their class, 
structure or meaning, in other words in terms of their generalized and more 
or less stable and timeless essence, narrative patterns serve to present unfold-
ing actions and events, processes of change, transitory spatial arrangements. 
(Kress och van Leeuwen, 2006, s. 59.) 

Narrativa processer innehåller förändring eller interaktion mellan deltagarna 
inom bilden genom blickar eller annan indikation på rörelse. (Se hur barnens 
ben och fötter på bilden som illustrerar mobbning bildar linjer mot centrum i 
bild 7.3.) I det följande presenteras en analys av samtliga bilder i den studerade 
bildpresentationen för att utröna vilka processer eller handlingar som karaktä-
riserar dem. (En översikt för fotografierna presenteras i tablå 7.1.) 

Konceptuella bilder – statiska tillstånd 
Av sammanlagt 27 bilder innehåller 16 människor eller ting med människolika 
drag (som mun och ögon, se bild 7.1), 4 innehåller mänskliga kroppsdelar, och 
ytterligare 3 innehåller djur. Det innebär att endast fyra bilder inte innehåller 
representationer av levande varelser. Med andra ord finns många möjligheter 
att undersöka narrativa processer i form av blickar, om deltagarna i bilderna 
tittar på varandra eller på något inom bilden. Så är däremot inte fallet.  
 
Fyra av bilderna innehåller aktivitet där människor ser på andra människor 
inom bilden (aktionsprocess). Två av dessa är de ovan beskrivna serieteck-
ningarna. De andra bilderna är, dels den redan beskrivna bilden på familjen 
i soffan där fadern och ett av barnen tittar på det andra barnet (se bild 7.4), 
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dels två tvillingbebisar som förefaller titta på varandra. Ytterligare en aktions-
process återfinns i bilden som representerar mobbning (se bild 7.3) genom den 
linje som bildas av barnens ben och fötter och som riktas mot barnet i mitten, 
även om denna bild inte innehåller ansikten och blickar. Således representeras 
en handling (aktivitet) inom bilden i 5 av de 27 bilderna. I bildpresentationen 
finns även fem bilder som innehåller aktivitet som varken riktas mot någon eller 
något i bilden eller mot åskådaren (i Björkvalls översättning benämnt intransi-
tiva aktionsprocesser). Ett exempel är när människor på bilden blickar vid sidan 
om kameran, vilket lämnar åskådaren att fantisera om vad de tittar på. Det 
förekommer inte någon övrig aktivitet i dessa bilder: de påminner därför starkt 
om konceptuella bilder. (Ett sådant exempel är bild 7.6.) Resterande bilder är 
konceptuella och visar människor som tittar rakt in i kameran och ler mot 
åskådaren (se bild 7.5 och 7.7). Bildpresentationens djurbilder följer samma 
mönster. Sammantaget förekommer med andra ord mycket få aktiviteter i 
bilderna.  

© iStockphoto/Jacob Wackerhausen 

Bild 7.6. Bild på bildpresentationssida med texten ”Utvecklingspsykologi. De första 
åren. Barndomen. Tonåren”. (I tablå 7.1 fotografi nr 4.)  

Ovanstående analys visar att i den bildpresentation som analyserats är bil-
der som innehåller narrativa element undantag och bilder med leende män-
niskor som genom blicken mot kameran kräver kontakt med åskådaren är 
norm. (Se bild 7.5–7.7 för exempel.) Bilder som representerar narrativa pro-
cesser, som bilden med familjen i soffan (bild 7.4), är således ett undantag. 
Denna bild innehåller tillräckligt många narrativa drag för att vara kom-
plex. Komplexiteten består i att bilden innehåller tillräckligt många detaljer 
för att rymma ett narrativ med både positiva och negativa element. Bilden 
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har grå ton och är lutad, barnen ler medan föräldrarna inte gör det; kvinnan 
ser trött ut med skuggor under ögonen vilket kontrasterar mot det inramade 
fotografiet på henne och mannen i yngre dagar innan de blev föräldrar. Bil-
den illustrerar eller representerar därmed texten Att bli förälder, Barnupp-
fostran, Familjen på ett mer komplext och narrativt sätt än vad som sker i 
de fall konceptuella bilder använts. Därmed är bilder som genom detaljri-
kedom eller narrativa processer stödjer elevens vidgade förståelse av inne-
hållet undantag i lärarens bildpresentation. I det följande undersöks om bil-
derna är konceptuella och relationsskapande utifrån lärarens tal om att 
skapa en trygg och välkomnande miljö för eleverna. 

Relationsskapande bilder – kontaktsökande blickar och leenden 
I den undersökta bildpresentationen står det klart att det som kännetecknar 
bilderna är att de är konceptuella snarare än narrativa. De innehåller 
mycket få negativa element, och leende människor som tittar in i kameran 
mot åskådaren dominerar. Därmed kännetecknas bilderna även i stor ut-
sträckning av sina interpersonella funktioner: de är relationsskapande ge-
nom att de välkomnar och kräver kontakt av åskådaren. Att eleverna ska 
känna sig välkomna, sedda och trygga i skolan är det läraren uttalar som 
det främsta skälet till val av bilder och bilderna kan ses som ett redskap för 
läraren att använda i skapandet och förvaltandet av relationen till eleven. 
Bilder utgör på detta sätt ett redskap för sociala relationer i klassrummet 
med potential att användas didaktiskt på ett sätt som undervisningsmaterial 
inte tidigare haft. Därmed kan bilder i undervisningsmaterial som läraren 
själv skapar, i jämförelse med inköpt undervisningsmaterial som andra 
skapat, sägas svara mot andra krav eller skapas under andra villkor: de vill-
koras inte bara av skaparens förståelse av ämnesinnehållet och tillgång till 
bilder, utan även av relationen mellan åhöraren och skaparen. För läraren 
är denna relation mer avgörande än för den för eleverna mer anonyma läro-
medelsförfattaren eller förlaget, som inte själva är närvarande i klassrum-
met. Flera lärare berättar under fältstudien att de när de skapar egna upp-
giftsinstruktioner försöker använda information om eleverna och det omgi-
vande samhället för att göra uppgifterna mer elevnära. Att eleverna känner 
igen sig i uppgifter läraren konstruerar är för lärarna ett annat sätt att stärka 
relationen lärare–elev och lärandet.  
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Bild 7.7. Bild på bildpresentationssida med texten ”Utvecklingspsykologi, Vuxenå-
ren, Ålderdomen, Psykiska utvecklingsstadier”. (I tablå 7.1 fotografi nr 5.)  

Sammanfattningsvis visar analysen att de enskilda bilderna innehåller 
mycket få detaljer. Vanligast är konceptuella bilder med leende människor. 
Sett utifrån detta lyckas läraren med intentionen att välja bilder som är av 
relationsskapande karaktär, med tydlig interpersonell funktion. Lärarens 
närvaro i texten är tydlig. Lärarens professionalitet framträder i bildpresen-
tationen på så sätt att läraren betonar vikten av en god relation med ele-
verna och bilderna är fyllda av leenden och positivitet. Samtidigt medför 
samma bilder att kunskapsinnehållet riskerar att påverkas negativt på grund 
av brist på detaljer och brist på komplexitet. Det är därför tveksamt om 
lärarens andra intention lyckas i samma utsträckning: att bilderna ska er-
bjuda alternativ till förståelse av innehållet i förhållande till kursboken. En 
undersökning av bildernas ursprung visar att de bilder som svarade mot 
lärarens relationsbyggande önskan i stor utsträckning förekommer i kom-
mersiella sammanhang som reklam och distribueras av kommersiella bild-
banker, vilket ger dessa inflytande över innehållet i undervisningen utan att 
läraren (eller någon annan lärare i studien) uppger sig ha reflekterat över 
detta. Bilderna som används ger inte enbart röst åt läraren utan överför även 
värderingar från andra sammanhang. Vilka röster bjuds på detta sätt in i 
klassrummet? I en avslutande analys undersöks villkor för lärares skrivande 
som kommer av att kommersiella sökmotorer är del av skrivpraktiken. 
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7.4 Kommersiella sökmotorer och villkor för 
skrivande  
Som beskrivits ovan var det på skolan vanligt att de lärare som använde 
bilder i sitt skrivande hämtade dem från internet med hjälp av en kommer-
siell sökmotor (Google). Återanvändning av bilder medför att värderingar 
eller röster förs över från det sammanhang de hämtats från till det nya sam-
manhanget. Här undersöks hur lärarnas tillvägagångssätt när de söker bil-
der påverkar texten, i detta fall det aktuella undervisningsmaterialet, med 
fokus på vilka röster som därigenom förs in i texten och undervisningen. 
Det handlar således om hur tekniken skapar villkor för skrivande genom att 
lärares handlingar vävs samman med företeelser i andra sammanhang än 
undervisning.  

Tablå 7.1. Antal förekomster på internet, förekomst av interpersonella drag samt grad 
av detaljrikedom (modalitet) för fotografierna i den analyserade bildpresentationen.  

Internet- 
förekomster 

Bild 
nr 61 

Interpersonella drag Modalitet (detaljrike-
dom) 

Människa Leende Blick Miljö Deltagare Färg 
< 5  1 - Hög Låg  Hög 

2 Ja Ja Kamera Hög Hög  Hög 
19 Ja Ja Kamera Hög Hög  Hög 
23 Ja Ja Intern Låg Låg Hög 

25 – 75 5 Ja Ja Kamera Låg Låg Låg* 
18 - -  Låg Låg 
20 Ja Nej Kamera -  Låg Låg 
27 Ja Ja Extern Hög Hög  Hög 

> 150 (b) 24 Ja 62 Låg Låg  Hög 
> 500 (b) 25 Ja Ja Kamera Låg Låg  Låg* 

26 Ja Ja Kamera Låg Låg  Låg 
> 1000 (b) 14 - Låg Låg Låg 
> 10000 (b) 4 Ja Ja Kamera Låg Låg Låg* 
> 4000000 (b) 3 Ja Ja Kamera Låg Låg Låg 
(b) = fotografi distribuerat av kommersiell bildbyrå.  
*= onaturlig färgförstärkning 

                                                      
61 Bildernas nummer avser placering i bildpresentationen. De i avhandlingen illustre-
rade bilderna är nummer 2 (7.4), 3 (bild 7.8), 4 (bild 7.6), 5 (bild 7.7), 24 (7.3), och 
26 (bild 7.5). 
62 Inget ansikte visas. 
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7.4.1 Kommersiella bildbyråers bilder 
Sökningar på bilderna i den aktuella bildpresentationen gav en överblick 
över hur vanligt förekommande bilderna var på internet.63 Resultatet för 
bildpresentationens fotografier återfinns i tabell 7.1. Värt att notera är det 
tydliga sambandet mellan låg detaljrikedom och att bilden distribuerats av 
en kommersiell bildbyrå. En av bilderna i presentationen förekom vid tiden 
för sökningen med över fyra miljoner träffar på internet. (Bild 7.8.) Denna 
bild distribuerades av flera olika bildbyråer och användes världen över i 
olika sammanhang. Barnet på bilden representerar såväl pojke, flicka och 
barn beroende på sammanhanget. Bilden innehåller, i likhet med andra bild-
byrådistribuerade bilder, ett stort antal så kallade taggar, vilket ökar san-
nolikheten för att bilden ska hittas av sökmotorer och presenteras som träf-
falternativ för den som söker. Den i Google Search inbyggda Page-Rank-
algoritmen gör dessutom att användaren lättare hittar bilder som många 
andra hittat eftersom dessa hamnar högt i träfflistor (Orlikowski, 2007).  

© iStockphoto/Aldo Murillo 

Bild 7.8. Bild på bildpresentationssida med texten ”Utvecklingspsykologi. De första 
åren. Barndomen. Tonåren”. (I tablå 7.1 fotografi nr 3.)   

Att bilden är konceptuell och inte narrativ gör den lätt att använda i olika 
sammanhang på samma sätt som att avsaknaden av detaljer – dekontextu-
aliseringen – gör att bilden kan användas både som bild på flicka i USA och 

                                                      
63 Sökningarna genomfördes genom bildsök med flera olika sökmotorer, med hjälp 
av proxy-tjänster och utan spårning. Sökningen underlättades av att läraren inte 
beskurit bilderna. 
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som bild på pojke i Indien, för att nämna några exempel från den genom-
förda bildsökningen. Användbarheten och sannolikheten att hitta bilden 
ökar därmed med dekontextualiseringen samtidigt som det mer uppenbara 
innehållet i bilden minskar. På samma gång som bilden representerar alla 
överallt riskerar den att inte representera någon någonstans.  

7.4.2 Röster i kommersiella bildbyråers bilder  
Det pågår en forskningsdebatt om röster och värderingar i bilder från kom-
mersiella bildbyråer i andra sammanhang än skolan. Om kommersiella bild-
byråers bilder används i skolan aktualiseras en sådan debatt även för lärares 
skrivpraktik och som en del av villkoren för skrivandet. Det förs fram kritik 
mot att de värderingar och ideologiska grundtankar som finns i de koncep-
tuella bildbyråernas bilder förs vidare genom ett okritisk och omedvetet an-
vändande. Bland annat har Machin (2004) beskrivit hur bildbyråers kon-
ceptuella bildspråk är det dominerande bildspråket på internet. Han ifråga-
sätter det okritiska förhållningssättet kring de värderingar som följer med 
bilderna: att vi kan konsumera oss till lycka, att friska människor är vackra, 
att smala människor är lyckliga och så vidare. Bilder från kommersiella bild-
banker dominerar internet. De har ett visuellt språk som har låg modalitet: 
de är lätta att sälja då de passar i många sammanhang och kan tjäna många 
olika syften. Framför allt menar Machin att bilderna representerar frihet 
och välbefinnande (Machin, 2004, s. 330). Det skapar och underhåller en 
bild av världen där skönhet och lycka går hand i hand. Machin beskriver 
kommersiella bildbankers bilder som att positiva koncept dominerar över 
negativa i en värld som styrs av konsumtion: ”positive thinking is itself a 
crucial moral value in the corporate/consumerist world“ (Machin, 2004, s. 
331). Världen representeras i bildbyråers bilder på ett sätt som enligt 
Machin harmonierar med konsumtionism (Machin, 2004, s. 316). 

 
Det finns andra aspekter av de villkor som kommer av användande av bilder 
hämtade från internet och som påverkar lärares skrivpraktiker. Följande 
resonemang utgör exempel. Läraren har valt att söka efter bilder genom att 
skriva in ett för läraren lämpligt sökord i sökmotorns sökruta och välja bil-
der. Ett annat alternativ hade varit att besöka en webbplats med aktuellt 
innehåll och se vilka bilder som användes där. Hade det gett annorlunda 
bilder? I forskning om hur psykisk hälsa och ohälsa representeras genom 
bilder på internet har en longitudinell studie av en av världens största webb-
platser för psykiska ohälsa (en nätgemenskap) genomförts. Studien visar att 
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bilderna på webbplatsen över tid förändrats från att tidigare ha visat en-
skilda kroppsdelar (såsom en bild på en hjärna) till att nu domineras av 
konceptuella bilder av människor som ser välmående, leende och lyckliga 
ut (Thompson, 2012). Dessa bilder är mindre stigmatiserande och gör att 
människor vill ansluta sig till gemenskapen. Detta visar att lärarens positiva 
bilder som representationer av psykologiska problem följer en omfattande 
trend som också bygger på bilders potential att skapa goda relationer. Ett 
sådant alternativ till sökväg efter bilder hade därmed förmodligen inte gett 
bilder som varit annorlunda i någon större utsträckning.  

 
För övrigt kan det tilläggas att lärarna vid tiden för studien inte har rätt att 
använda bilder från internet i undervisningen, så deras osäkerhet och tvek-
samhet är befogad – även om det inte förefaller påverka huruvida de använ-
der bilder eller inte. Från och med vårterminen 2014, det vill säga under den 
treåriga studiens sista år, omfattar skolkopieringsavtalet även bilder som 
distribueras via internet, men om det på den aktuella skolan (eller inom 
kommunen) finns något sådant avtal eller inte kan varken lärare eller skol-
ledning ge svar på vid tiden för studien.64 Oavsett tillstånd eller inte så anger 
lärarna i de under fältstudien förekommande undervisningsmaterialen van-
ligtvis inte källa till bilder. 
 

7.5 Sammanfattning och kommentar 
Användning av bilder är inte föremål för allmän diskussion på den aktuella 
skolan, utan något som lärarna ägnar sig åt och funderar över individuellt. 
Ingen lärare uppger att de frågar kollegor om råd kring bildanvändning. 
Samtidigt beskriver lärarna under fältstudien inte själva valet av bilder som 
problematiskt, utan enbart som tidskrävande, kreativt och roligt. Känslan 
av att aktiviteten i sig var otillåten, men att detta ignorerades, förefaller ha 
bidragit till att inga samtal om bildanvändning fördes i kollegiet. Likaså 

                                                      
64 Det senast gällande ”Skolkopieringsavtalet”, även kallat ”BONUS-avtalet”, för 
kommunala grund- och gymnasieskolor började att gälla vårterminen 2014 och gäl-
ler till och med den 30 juni 2017. Det fullständiga namnet är Allmänna avtalsvillkor 
för kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014 och läsåren 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017. Avtalet som gällde dessförinnan för kommunala grund- och 
gymnasieskolor gällde fr.o.m. läsåret 2010/2011 till och med 2012/2013 och pro-
longerades sex månader i avvaktan på ny lagstiftning. Det fullständiga namnet för 
detta skolkopieringsavtal är Allmänna avtalsvillkor för kopiering i skolorna läsåren 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.  
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förefaller lärarna sakna begrepp för att tala om bilders innehåll. Med för-
ändrade villkor för lärares yrkesskrivande är det relevant att fråga sig om 
bildanvändning tillsammans med skrivande (annat än akademiskt skri-
vande) borde vara del av lärarutbildningen.  
 
I jämförelse med undervisningsmaterial i form av läromedel som getts ut på 
förlag och köpts till skolan skiljer, inte bara möjligheten till andras syn-
punkter på utformningen, utan även relationen mellan skribenten och läsa-
ren. Lärare har en annan relation till läsarna än vad skapare av läromedel 
har. För lärarna finns konkreta läsare och relationen till dessa att beakta 
vid skrivandet. Bezemer och Kress (2008) uttrycker det som att skaparen av 
undervisningsmaterial har dubbla intressen – att representera både en relat-
ion och ett innehåll: 

The interest of the producer of learning resources is twofold: rhetorical/ped-
agogical and epistemological. Pedagogical interest responds to the question, 
“How can I best realize my preferred social relation with the imagined audi-
ence?”; epistemological interest to the question, “How is the subject content 
best realized while maximizing the learner´s engagement?” The producers as 
well as the audience´s interests are shaped by the social, cultural, economic, 
political, and technological environments in which signs are made; the design 
is the result of the interaction of all these. (Bezemer & Kress, 2008, s. 170.) 

Lärares användning av bilder i undervisningsmaterial utgår enligt lärarna i 
studien från didaktiska och estetiska principer: elevernas lärande ska stär-
kas och det ska se snyggare ut. Den här genomförda analysen – av ett spe-
cifikt fall med ett bildpresentation bestående av 27 bilder skapat av en lärare 
för en repetition av ett arbetsområde i ämnet psykologi – visar att kraven 
på att presentationen ska kunna användas både tillsammans med tal i klass-
rummet och samtidigt distribueras genom lärplattformen för att användas 
för elever som repeterar på egen hand och utan lärarens tal, är svåra att leva 
upp till. Det är svårt att producera ett undervisningsmaterial som fungerar 
väl i båda dessa sammanhang. 
 
Eftersom undervisningsmaterialet är producerat av läraren representeras lä-
rarens identitet i texten (Ivanič, 1998). Clark och Ivanič (1997) lyfter 
aspekter av skrivande som har samband med skribentens identitet: formu-
lera de egna idéerna, klargöra det egna ställningstagandet gentemot de egna 
idéerna, etablera en skribentidentitet samt avgöra hur ta/inte ta ansvar för 
de egna idéerna. De understryker sambandet mellan skribentens identitet 
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och dess auktoritet och närvaro i texten (Clark & Ivanič, 1997; Ivanič, 1998). 
I den undersökta bildpresentationen är lärarens närvaro tydlig. Bilderna 
som används är i stor utsträckning av relationsskapande karaktär. Positiva 
bilder på solar och leende personer som tittar rakt in i kameran fungerar 
som relationsskapare mellan avsändaren (läraren) och mottagaren (eleven). 
Samma konceptuella och dekontextualiserade bilder innehåller däremot 
mycket liten information om miljöer, relationer eller aktiviteter inom bilden 
och kan därför ifrågasättas som innehållsmässigt stöd för elevers lärande.  
 
Hur kommer det sig att dessa relationsskapande och konceptuella bilder 
dominerar undervisningsmaterialet? Två fenomen sammanfaller och kan ses 
som exempel på hur människa och teknik konstituerar varandra: det ena är 
lärarens uttalade intention om omsorg för att eleven ska känna sig sedd och 
välkommen i en positiv undervisningsmiljö; det andra är att sökningen av 
bilderna sker med hjälp av sökmotorer som genom olika tekniska funkt-
ioner promotar bilder från kommersiella bildbyråer. Bilder från kommersi-
ella bildbyråer är i mycket stor utsträckning relationsskapande och koncep-
tuella och således sammanfaller ett av lärarens didaktiska intressen med tek-
nikens utformning och bildbyråernas ekonomiska intressen. Eventuella pro-
blem uppstår i förhållande till lärarens andra didaktiska intresse: att stödja 
elevernas minne och ge dem tillgång till ny förståelse av ämnet genom bil-
derna. Bildbyråernas bilder är som beskrivits ovan nämligen även ofta de-
kontextualiserade, eftersom de är producerade för att vara så användbara 
och säljbara som möjligt. Trots att bildbanksbilderna vanligtvis innehåller 
mycket lite information om världen, så visar kritiker hur dessa bilder ändå 
inte är ideologiskt neutrala utan till exempel befrämjar konsumtionism 
(Machin, 2004).  
 
Innebär det något problem att bilder och sökmotorer är kommersiella och 
uppmanar till konsumtion? Att ingen lärare i studien kommenterar sitt an-
vändande av bilder som potentiellt riskfyllt antyder att det saknas en pro-
blematisering av lärares bildanvändning. Eftersom lärares skrivpraktiker 
förändras och digitalt skrivande kännetecknas av återanvändning (Jewitt, 
2008) förefaller det rimligt att lärare frågar sig: Vilket budskap och vilka 
värderingar förmedlar de bilder (och andra texter) jag använder – inte bara 
om mig själv som lärare, undervisningen och skolan – utan om världen? 
Clark och Ivanič (1997) beskriver utbildning och press som två viktiga mot-
poler i en skriftkultur dominerad av värderingar från den rådande ekono-
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miska marknadskulturen. Det är därför viktigt att de som ansvarar för ut-
bildningstexter har adekvata kunskaper om bildanvändning och bildspråk. 
På samma gång som det finns en potentiell fara i att kommersiella bilder 
används i undervisningen bygger de på ett bildspråk som eleverna (och lä-
raren) är väl bekanta med från sin fritid genom bland annat reklam. Att 
använda ett bildspråk som är välbekant för eleverna är ett sätt att möta 
elevernas literacypraktiker utanför skolan för att skapa en miljö eleverna 
känner sig hemma i och kanske även motiveras av. På samma gång uppma-
nar det till ett kritiskt förhållningssätt till bilder såväl som texter, från både 
lärare och elever. Vid undervisningstillfället äger ett samtal rum där ett så-
dant förhållningssätt kan tydliggöras muntligt medan det vid elevens en-
skilda användning av materialet, utan läraren och ett kompletterande sam-
tal, krävs andra förfaringssätt. Detta påminner om de komplexa villkor som 
uppstår för skrivandet när texter förväntas återanvändas i olika situationer 
med olika förutsättningar. Hur olika didaktiska, tekniska och ekonomiska 
förutsättningar tillsammans skapar villkor för lärares skrivande är viktigt 
att diskutera vidare inom forskningen såväl som inom skolan. 

7.5.1 Bildanvändning som handling i en professionell praktik 
Att se skrivande som handling i en social praktik innebär enligt Clark och 
Ivanič (1997) att se hur flera faktorer eller processer samspelar genom skri-
vandet (se figur 7.1). När lärarnas användning av bilder i undervisnings-
material jämförs med Clark och Ivaničs skrivprocess framgår att sex 
aspekter av lärares skrivande främst aktualiserats i denna delstudie. Det rör 
aspekten operationalisera egna förståelsen av språkanvändning, vilket i 
detta fall innebär förståelsen av användning av bildspråk, samt de aspekter 
som har att göra med lärarens identitet och relation i förhållande till läsaren 
(eleverna): ta hänsyn till läsaren, formulera de egna idéerna, klargöra det 
egna ställningstagandet gentemot de egna idéerna, etablera en skribentiden-
titet samt avgöra hur ta/inte ta ansvar för de egna idéerna. I det studerade 
fallet spelar tekniken en avgörande roll för resultatet av lärarens skrivande. 
Påverkan från val av verktyg är inte med i Clark och Ivaničs skrivprocess, 
som inte heller har några socio-tekniska anspråk, men om förståelse av för-
hållandet mellan människa och teknik lånas från socio-materiell teori så på-
verkar tekniken och människan tillsammans handlingen. Datorn, Google 
Search och internet gör något med lärarens skrivande. För att förtydliga är 
det inte skribentens identitet och relation till läsaren (mottagaren) i sig självt 
som skapar komplexitet, utan det sätt på vilket detta samspelar med tek-
niska förutsättningar och lärarens förståelse av bildspråksanvändning. Vid 
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markering av de aspekter av skrivande som aktualiserats i delstudien i Clark 
och Ivaničs representation av skrivprocessen (se figur 7.1) har lärarens för-
ståelse av tekniken hamnat i bakgrunden och lärarens förståelse av bild-
språksanvändning i förgrunden.  
 
I modellen har jag även betonat aspekten känna sig nöjd. I de kommande 
delstudierna om skrivande som kännetecknas av problem eller komplexitet 
är inte lärarna på samma vis nöjda med skrivandet (det egna eller andras). 
Att skapa undervisningsmaterial är i särklass det skrivande som flest lärare 
talar om som roligt. Den positiva känsla lärare har inför skapandet av 
undervisningsmaterial kan förklaras av flera villkor för skrivande. För det 
första är skapande en kreativ process som ur ett maktperspektiv har sam-
band med inflytande. För det andra är lärarens frihet i skapandet av under-
visningsmaterial inte kontrollerat, och därmed snarare del av en av profess-
ionalismdiskurs som bygger på tillit och professionellt ansvar, än del av en 
professionalismdiskurs som bygger på redovisningsskyldighet. Läraren har 
förtroendet att själv bestämma över sin undervisning. (Se 3.2.2 Profession-
ellt handlingsutrymme).  

 
Figur 7.1. Svårigheter vid bildanvändning i samband med skapande av eget under-
visningsmaterial – sammanställning av en lärares tal och text – utifrån Clarks och 

Ivaničs (1997) representation av skrivprocess och skrivande som handling i en social 
praktik. (Aktualiserade aspekter är markerade med grått.) 



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

197 
  

I jämförelse med det skrivande som kännetecknas av motsatsen (bundenhet 
och granskning) är skapandet av undervisningsmaterial något som lärare 
kan och vill ägna sig åt. Frågan om krav på lärares bildspråkskomptens är 
därmed dubbelbottnad. Om insatser för ökad kompetens bygger på ett fort-
satt förtroende är det positivt, sett till lärares professionella ansvar, till skill-
nad från om ökad kompetens följs av utökad kontroll och granskning. I 
studien använder läraren icke-kontrollerade delar av sitt yrkesskrivande för 
att skapa det hen anser vara viktigt, i detta fall en undervisningsmiljö som 
fokuserar på elevernas välbefinnande, och läraren känner sig kreativ under 
arbetet. Om användningen av bilder blir föremål för granskning väcks både 
frågor om från vilket håll krav på kompetens kring användande av bilder 
ska ställas (jfr Nilsson, 2007, om hur lärare i en politisk diskurs positioneras 
som inkompetenta och rädda i samband med krav på digital kompetens) 
och vilka konsekvenser detta får för användningen av bilder i undervis-
ningen och i förlängningen för lärares professionalism. 

 
Det är minst två verksamma processer som resulterar i den stora övervikten 
av konceptuella bilder i materialet, lärarens förståelse av undervisningssitu-
ationen och bildbankernas dominans av bilder på internet. Resultatet av 
studien kan därför tolkas som en problematisering av återanvändning som 
visar på en brist på icke-kommersiella bildbanker för lärare som skapar 
undervisningsmaterial och att det finns behov av sådana. Vem tar ansvar 
för skapandet av dessa? I studien förekommer att lärare initierar detta ar-
bete på individuell nivå, medan andra lärare över huvud taget inte använder 
bilder eftersom de inte menar att de tillför något. Den generella slutsatsen 
av denna delstudie är därför att lärares bildhanteringskompetens behöver 
stärkas både på ett individuellt och ett kollektivt plan. Samtidigt finns en 
risk att ökade kompetenskrav – om de samtidigt innebär ökad kontroll och 
granskning – begränsar lärares skapandefrihet, professionella handlingsut-
rymme och inte minst arbetsglädje.  

 

  



198 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

8 Skrivandet av åtgärdsprogram 
 

8.1 Introduktion 
Mål- och resultatstyrningen av skolan har inneburit ökande krav på doku-
mentation av verksamheten. Åtgärdsprogram är exempel på sådan doku-
mentation och det är samtidigt den text som i studien talas om som allra 
svårast att skriva. I det här kapitlet undersöker jag gymnasielärares skriv-
praktiker med fokus på skrivande av åtgärdsprogram och de svårigheter 
som förknippas med att skriva dessa. Därigenom framträder diskursiva vill-
kor för skrivande och professionellt handlande. Undersökningsfrågorna 
som ligger till grund för denna delstudie är: 
 

i) Vari består svårigheterna med att skriva åtgärdsprogram enligt 
lärarna själva? 

ii) Vilka uttryck tar sig dessa svårigheter i texterna? 
iii) Hur förhåller sig lärarna till mallen (blanketten) de anmodas 

använda för att skriva åtgärdsprogram? 
 
Att lärarna uppfattar skrivandet av åtgärdsprogram som problematiskt 
konstateras under den inledande fältstudien (se kapitel 5). Flest lärare väljer 
åtgärdsprogram som den text de finner svårast att skriva under slutintervjun 
(se kapitel 6). I detta kapitel fördjupas undersökningen av svårigheterna ge-
nom att lärarnas tal om svårigheterna analyseras och följs av en analys – av 
de åtgärdsprogram som skrivs under de tre år studien pågår – för att under-
söka vilka uttryck de nämnda svårigheterna tar sig i text.  
 
Åtgärdsprogram är ett dokument som regleras i föreskrifter och rutinbe-
skrivningar. Det behandlar elevers rätt till utbildning och lärares (eller sko-
lans) arbete för att tillgodose detta. Tidigare forskning visar att många lä-
rare tycker att skrivandet av åtgärdsprogram är svårt (se 2.2.1 ”Lärares 
skrivpraktiker i närliggande forskning”). Riktlinjer för skrivandet av åt-
gärdsprogram på den aktuella skolan har presenterats mer utförligt under 
6.6 ”Rutinbeskrivningar och mallar: exemplet särskilda åtgärder”. I korthet 
framgår av rutinbeskrivningarna att klassföreståndaren ansvarar för att 
skriva åtgärdsprogrammet om det omfattar mer än ett ämne, annars faller 
det på undervisande lärare. Vidare ska den lärare som skriver programmet 
göra det tillsammans med undervisande lärare, elev och vårdnadshavare, 
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och kan bistås i utredningen av elevhälsa och stödlärare. Externa resurser 
kan användas vid behov. Det som ska utredas är vad i skolsituationen som 
förorsakar eleven svårigheter. ”Utredningen ska belysa eleven på individ-
nivå, gruppnivå och organisationsnivå”. Därefter ska det bedömas vilket 
behov av särskilt stöd eleven har och vad skolan kan göra för att eleven ska 
nå ”uppställda mål”. När behovet utretts, under lärarens ansvar, ska ett 
åtgärdsprogram upprättas för att fungera som ett pedagogiskt redskap i ar-
betet med att nå dessa mål. Beskrivningar av elevens starka sidor ska ge 
eleven självkänsla och bättre resultat. Åtgärdsprogrammet kan sekretessbe-
läggas, men bör skrivas så att det inte behövs. Det framgår av analysen att 
samtliga lärare inte följer samtliga riktlinjer.65 Skrivandet av åtgärdspro-
gram är ett etablerat problem på skolan genom att frågan om stöd för detta 
skrivande har lyfts av personal på en personalkonferens hösten 2011. Sedan 
dess har lärarna återkommande diskuterat vilket stöd de behöver vid skri-
vandet samt hur texterna borde utformas. 
 
De tolv informanterna vid slutintervjun 2014 bestod av informantgrupp B. 
De ombads välja en text de tyckte var svår att skriva. Sju av dem valde 
åtgärdsprogram. Utifrån Gunnarssons enkät (se introduktionen till kapitel 
6 samt bilaga 1) fick de svara på frågan om vari svårigheten består. Trots 
att svarsalternativen modifierats en aning utifrån vad som framkommit un-
der de tidigare fältstudierna hade flera av lärarna svårt att hitta ett alternativ 
som stämde in. De formulerade sig i stället med egna ord om svårigheterna. 
Många svar hamnade under svarsalternativet ”Annat sätt, nämligen …”. 
Därefter resonerade vi tillsammans om vilket annat svarsalternativ det 
sagda kunde motsvara. En sammanställning, mestadels utifrån deras kom-
mentarer och egenformulerade beskrivningar av problemen, gav att särskilt 

                                                      
65 Åtgärdsprogram är en text av flera i samband med situationer där det finns an-
ledning att tro att eleven behöver stöd utöver den ordinarie undervisningen, ofta 
utifrån en situation där elever inte når undervisningens mål in den utsträckning lä-
rarna bedömer krävs för ett godkänt betyg. Rutinen på den aktuella skolan följer en 
gång där den undervisande läraren skriver en anmälan som delges klassföreståndare. 
Klassföreståndaren utreder om det finns behov av åtgärd: om det finns behov av 
åtgärd skrivs ett åtgärdsprogram efter ett möte med eleven och elevens vårdnadsha-
vare i de fall eleven inte är myndig. Klassföreståndaren och vårdnadshavaren/eleven 
skriver under dokumentet. Efter en tid följs åtgärden upp, vilket dokumenteras ge-
nom en uppföljning. På den aktuella skolan handlar åtgärderna många gånger om 
möjlighet till stödundervisning, men även andra åtgärder kan vara aktuella. Doku-
menten delges inblandade parter och rektor. Originalen förvaras i skolans arkiv.  
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tre aspekter av skrivandet var svårt: att hitta rätt ton och tilltal, att hitta rätt 
ord, samt att avgöra vilket innehåll som ska tas upp. Detta resultat redogörs 
för först. Därefter undersöks hur svårigheterna tar sig uttryck i texterna ge-
nom textanalys av åtgärdsprogram.  
 
Materialet bestod av de åtgärdsprogram som skrivits mellan augusti 2011 
och juni 2014, det vill säga de tre skolår studien pågått, och som återfanns 
i arkivet på den aktuella skolan i augusti 2014. Sammantaget utgjordes det 
av 500 anmälningar om särskild åtgärd skrivna av 62 olika lärare (inklusive 
112 anmälningar gjorda enligt ett tidigare system), 33 utredningar skrivna 
av 8 lärare (enligt det tidigare systemet), 68 åtgärdsprogram skrivna av 26 
olika lärare samt 40 uppföljningar av åtgärdsprogram skrivna av 12 olika 
lärare. De 68 åtgärdsprogram som utgör huvudmaterialet för analysen i fö-
religgande delstudie bestod av 49 skrivna på den nya blanketten med sju 
rubriker, 11 på gamla blanketten med tre rubriker samt 8 egna lösningar 
(varav 6 inte anges vara åtgärdsprogram). Samtliga texter har avidentifie-
rats och digitaliserats genom avskrivning till dator, och utgör således re-
ferensmaterial66, medan själva textanalyserna genomförts enbart på de tex-
ter som lärarna själva rubricerat som åtgärdsprogram. De texter som inte 
rubricerats som åtgärdsprogram men som till sitt innehåll kan sägas utgöra 
sådana behandlas under avsnitt 8.4 Lärares egna lösningar.67 Om åtgärds-
programmen kan kort sägas att variationen i omfång är stor. Kortaste tex-
ten består av 12 ord, längsta 443 ord och medianvärdet är 115 ord.68 Ana-
lysen gjordes med hjälp av de språkliga analysenheterna: modala hjälpverb; 

                                                      
66 Digitalisering (avskrivning) gjordes av samtliga femhundra texter, vilket gav för-
djupad kännedom om hur anmälningarna är formulerade. Det möjliggjorde en jäm-
förelse av de intertextuella sambanden mellan de olika skrivhändelserna. Denna 
jämförelse beskrivs inte utförligt i studien utan har karaktären av en generell förstå-
else av materialet och där förekommande textmönster. 
67 På motsvarande sätt ingår i analysen texter som till sitt innehåll kan ifrågasättas 
om de är åtgärdsprogram mer än sett till rubriken. Detta avgränsningsval är gjort 
utifrån principen att det är lärarnas uppfattning om sitt skrivande som står i centrum 
för studiens intresse. Vid analysen har samtliga åtgärdsprogram använts, utan hän-
syn till om det varit kompletta med underskrifter eller inte. Enbart fullständiga dub-
bletter har tagits bort. 
68 Om urvalsprincipen hade följts skulle ett utkast bestående av två ord inkluderats 
i analysen, men detta har räknats bort ur studien helt och hållet då det uppenbart 
inte är tänkt att fungera som ett åtgärdsprogram. Om det inkluderats skulle de kvan-
titativa uppgifterna blivit missvisande på ett icke försvarbart sätt. 
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tilltal och omtal av referenter; ordfördelning efter konstruktioner av typen 
eleven är … och eleven har …; topiker (innehållsliga teman). Även undantag 
från mallen lyfts fram. Således är även denna delstudie konstruerad med en 
empirisk utgångspunkt och med teoretiska koncept pålagda genom analys-
arbetet. I tablå 8.1 visas vilka analyserade enheter och urval som gjorts för 
varje analysobjekt.  

Tablå 8.1. Analyserad enhet och urvalskriterier för analys av olika svårigheter lä-
rarna förknippar med skrivandet av åtgärdsprogram 

 
Som framgår av tabellen är textanalyserna av olika slag: Tilltal och ton un-
dersöks genom analys av, dels omnämnanden av de referenter som före-
kommer i åtgärdsprogrammen, dels användningen av modala hjälpverb. 
Hitta rätt ord undersöks genom en analys av ordfördelningen efter kon-
struktioner av slaget eleven är … och eleven har …. Innehåll undersöks ge-
nom en analys av topiker med fokus på hur innehållet strukturerats i relat-
ion till de sju rubrikerna i den nyare versionen av åtgärdsprogram. Samtliga 
analyser är kvantitativa (och internt komparativa). Det kvantitativa inslaget 
ska ses som strävan efter tydlighet vid redovisningen av materialet och un-
derlaget för slutsatserna, mer än som antydan om generaliserbarhet och re-
presentativitet för lärares skrivande av åtgärdsprogram i allmänhet. 
 

Analysobjekt Analyserad enhet Urval 
Ton Modala hjälpverb Elev respektive skolpersonal 

som grammatiskt subjekt 

Tilltal Referenter Samtliga nämnda (tilltal och 
omtal) 

Hitta rätt ord Ordfördelning efter kon-
struktioner av slaget eleven 
är och eleven har 

Elev som grammatiskt subjekt 

Innehåll Topiker All text under samtliga sju ru-
briker (nya mallen) 
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8.2 Svårigheter uttryckta i tal 
Svårigheterna handlar enligt lärarnas tal till stor del om att hitta en bra ba-
lans mellan formellt och informellt, specifikt och generellt, nära och distan-
serat, lättförståeligt och komplext. Det tar sig konkreta uttryck i problem 
att hitta rätt ord, att hitta rätt ton och tilltal och att avgöra vilket innehåll 
som ska vara med. I det följande presenteras lärarnas tal om svårigheterna 
med att skriva åtgärdsprogram grovt identifierade utifrån Clark och Ivaničs 
(1997) skrivprocess (se figur 8.1).  
 

Figur 8.1. Problematiska aspekter vid skrivandet av åtgärdsprogram, enligt lärares 
tal – utifrån Clarks och Ivaničs (1997) representation av skrivprocess och skrivande 
som handling i en social praktik. (Aktualiserade aspekter är markerade med grått.)  

 
Resultatet är att lärarna framför allt lyfter fram några huvudsakliga pro-
blemområden: osäkerhet över textens syfte och hänsyn till läsaren; svårig-
heter med att samla kunskap och åsikter för att sedan formulera de egna 
idéerna och ta ansvar för dem i texten; att operationalisera den egna förstå-
elsen av språkanvändning.  
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8.2.1 Osäkerhet över textens syfte och hänsyn till läsaren 
Flera problem med skrivandet av åtgärdsprogram utgår från skrivproces-
sens inledande aspekter och har sin kärna i osäkerhet över textens syfte. 
Textanalysen visar att lärare många gånger i första hand uppfattar åtgärds-
programmet som dokumentation, inte som ett redskap där de kommunice-
rar med eleven eller skolpersonal involverad i åtgärderna, utan som en text 
som sparas som bevis för vad som har hänt, vilka insatser som gjorts. Vär-
nandet om elevens integritet gör att inte allt kan skrivas specifikt och detal-
jerat, och några saker ska kanske inte nämnas alls. En lärare framhåller 
detta som det svåraste med att skriva åtgärdsprogram: avgörandet om vad 
som ska tas upp och inte: 69  

Åtgärdsprogram är det enda jag tycker är lite svårt att skriva. Vad ska vara 
med? Kanske framför allt: vad ska inte vara med? (Intervju 5, 53:00)  

Det framgår också av lärarnas tal att det råder delade meningar om åtgärds-
programmets mottagare eller läsare. 

Och jag vet att det ska också läsas av många typer av människor. Det ska 
läsas av elevhälsan och det ska läsas av föräldrar och elever, Oftast är det 
känslig information. (Intervju 6, 42:25) 

De flesta lärarna talar om eleven och problemet, och verkar se åtgärdspro-
grammet som ett medel för att kommunicera med eleven och elevens för-
äldrar (om eleven är omyndig).  

Det är när man ska definiera det som har hänt i klassrummet, eller det som 
dom behöver åtgärda eller det dom inte har gjort eller deras uppträdande 
eller attityd. Då är det svårt att trampa föräldrar … […] Det är en sak som 
har förändrats: hur föräldrar ser på sina egna barn. (Intervju 9, 22:10) 

Det ska vara professionellt men det ska inte vara inte svårförståeligt om du 
förstår hur jag menar. […] Jag kan ju inte förutsätta att alla förstår våra 
uttryck och ord som vi använder i skolans värld, för det är ju också en spe-
ciell värld. Och det tycker jag är svårt att lägga ribban där liksom.[…] Jag 
skriver inte vissa ord, det vet jag absolut! (Intervju 7, 47:30) 

En lärare beskriver att åtgärdsprogram även kan skrivas för läraren själv 
som en dokumentation över utfört arbete, snarare än för eleven skull:  

Jag påstår oftast att det är ... jag försöker ta reda på vem är ... vem skriver 
jag för? Skriver jag för att jag själv ska tala om att jag har varit en duktig 

                                                      
69 För information om transkriberingen se metodavsnitt 3.4.3. 
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lärare här och jag har faktiskt gjort rätt saker och den har inte förstå. Då är 
det ju bättra att skriva ett omdöme: att det är en dum elev, skriver jag då. 
Du förstår hur jag menar. (Intervju 2, 31:15) 

8.2.2 Ansvar för de egna idéerna 
Vid skrivande måste skribenten förhålla sig till, ta ansvar eller inte, för de 
egna idéerna, grundade på den kunskap, de åsikter och de känslor de har 
tillgång till. Flera lärare betonar att förhållandet mellan det som verkligen 
hänt och det som läraren subjektivt uppfattat och dokumenterar kan vara 
ett problem. Läraren har inte tillgång till all information, och förväntas 
ändå handla med säkerhet utifrån det hen vet:  

Det är det här med känsligt … Ska man skriva vad man känner som lärare, 
utan vad man kan hundraprocentigt bevisa att den här eleven behöver eller 
vad han har gjort eller inte gjort, va? Det gäller att vara korrekt. (Intervju 9, 
21:10) 

Nästa dag så kan jag faktiskt vilja gå in och ändra igen och efter en vecka är 
så det ju helt ny text känner jag, för mitt eget känsloläge är annorlunda och 
sådär. Jag skriver inga svåra texter, jag försöker undvika det. Och om jag 
skriver dom så skriver jag så enkelt så möjligt. (Intervju 2, 30:10) 

Lärarna talar vidare om den skrivna texten som något de behöver stå till 
svars för, till skillnad från det muntliga talet, och att det är svårt att veta 
hur läsaren tar till sig det skrivna ordet: 

I den muntliga kommunikationen så är jag mycket, mycket tuffare. Då kan 
dom inte bevisa att man har sagt det här. Dom har ingen sådan maskin [pe-
kar på diktafonen, skratt] … eller det har dom inte, eller det vet man inte, 
men man kan se hur det tas emot. Man kan stegra ett budskap som man inte 
kan med texten. Där slår man det i skallen på folk direkt. (Intervju 2, 32:40) 

Lärarna hanterar bland annat problemet genom att skriva ospecifikt om 
saker som hänt.  

Nej, men åtgärdsprogram dom ska … dom ska vara tydliga men ändå inte 
så specifika. Så det blir någon sådan här konstig balansgång. Det är ju också 
offentlig handling. Jag gillar inte det här med offentlig handling. Så man får 
inte skriva vad det egentligen handlar om utan det ska vara mer generellt. 
Och att man ändå ska ha en bakgrund med sig. Förstod du vad jag menar? 
Det är klart du gör. Så det är snårigt att skriva, kan jag tycka. (Intervju 8, 
del 2, 9:08) 
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Därför skriver jag väldigt enkelt så att det kan stämma över tid. Jag skriver 
mer att: vi har haft en god relation och det har varit spännande att prata med 
personen … Då skriver jag en enkel text, en mycket generellare text. Jag vill 
inte ge mig in i några andra saker för jag tycker inte att det stämmer. (Intervju 
2, 31:40) 

 
Lärarna talar om subjektiviteten i de bedömningar de gör och hur ingen 
sedan tar hänsyn till detta i sammanhanget. En lärare, som även i andra 
sammanhang uttryckt kritik mot det överdrivna dokumenterandet i skolan, 
talar om att strävan efter att skriva dokumentationen ospecifik och samti-
digt med ett språk som antyder att den vore opartisk och objektiv är en 
form av hyckleri. Det är lärarens subjektiva, men professionellt avvägda, 
uppfattning om vad som hänt som dokumenteras och då är det bedrägligt 
att genom språket låtsas att det är något annat:  

Åtgärdsprogram är svårt för där har de ju försökt fostra oss i att uttrycka 
oss rumsrent. […] Man vill tala om att en elev är en slöfock, men det är en 
egenskap som man inte kan tillmäta en elev, utan då ska det uttryckas i att 
han misslyckats i sitt skolarbete […] Bara för att det ska vara skriftligt och 
kunna dokumenteras, så får man då inte beskriva verkligheten alltför tydligt. 
Utan det ska stå för någon form av saklighet eller objektivitet. (Intervju 11, 
20:50) 

Läraren betonar orden stå för.  

8.2.3 Operationalisering av den egna språkförståelsen 
Osäkerhet över den egna förmågan att uttrycka sig, att hitta rätt ord i sam-
manhanget, nämner flera av lärarna som ett problem. Detta finns utbredd 
förförståelse om att just åtgärdsprogram är svåra att skriva, att det är käns-
ligt att skriva om elevers problem, och det förvärras av att det skrivna ordet 
inte är flyktigt utan står där det står. 

Ibland tar jag det hellre muntligt. […] Det som är svårt är att hitta rätt och 
formulera meningar så att det uppfattas på rätt sätt så att det uttrycker det 
jag vill uttrycka. Att formulera sig på ett bra sätt. (Intervju 4, 38:17)  

… att man hittar rätt ord så att man tolkar orden rätt, eller vad ska man säga 
[…] Det är inte själva skrivningen som är svår, det är nog bara att man ser 
till så man fram det budskapet som man vill få utav det man skriver … så att 
det tolkas på det sätt man vill att det ska tolkas. (Intervju 3, 31:45) 
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Flera lärare på skolan har efterfrågat mallar med färdiga formuleringar att 
välja mellan när det gäller skrivandet av just åtgärdsprogram, men andra 
lärare tycker att det är viktigt, med tanke på eleven, att det inte blir rutin-
formuleringar.70 

Det får ju inte gå rutin i det, man måste ju vara kreativ eller skriva så att det 
verkligen är den eleven det rör, och det får inte vara värdeladdat, så visst är 
det svårt. (Intervju 7, 46:50)  

Några av lärarna framhåller att det pågår en diskussion även utanför den 
egna skolan om vad som är lämpligt och olämpligt att skriva i åtgärdspro-
gram, och menar att en sådan förförståelse nästan gör det ännu svårare att 
skriva: 

Det är svårt för det finns så mycket … Jag vet ju att det finns en massa skrivet 
om vad som förväntas … ja, det finns … eller om vad de ska innehålla, från 
Skolverket och sådär liksom. (Intervju 6, 42:20) 

Läraren fortsätter att beskriva att det finns lika mycket material (bland an-
nat från Skolverket) om vad man inte ska skriva som om vad man ska skriva 
och att det är svårt att inte skriva det man inte får.  
 
Lärarna talar om balansgång: 

… Ja, men att hitta någon slags balans då mellan att vara sakligt … i vad det 
är som är probl…, för ofta så är ju … Jamen, om man skriver ett åtgärds-
program så är det ju ofta något som är problem, och då ska man beskriva 
det problemet utan att hänga ut eleven liksom. […] Vad som ska vara med 
och inte. (Intervju 6, 44:40)  

Balansgång: att inte kränka men att vara tydlig. Det tycker jag är jättesvårt. 
(Intervju 8, 36:00) 

 
De problem kring skrivandet av åtgärdsprogram som lärarna uppger är i 
praktiken naturligtvis integrerade med varandra. Lärarna har, efter vad som 
framgår under intervjun, inte på förhand reflekterat över vari svårigheterna 
mer specifikt består. (De flesta har inte för vana att reflektera över sitt skri-
vande.) Efter lärarnas ovan presenterade spontana svar på vad som är svårt 
med åtgärdsprogram gick vi tillsammans igenom svarsalternativen i enkä-
ten. Med stöd av svarsalternativen (från Gunnarsson, 1992) beskrivs enligt 

                                                      
70 Lärarna talar om mallar, vilka till stora delar liknar blanketter med förtryckta fält 
att fylla i, mestadels består de av rubriker med utrymme för fri text under.  
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lärarna problemens konkreta karaktär bäst av formuleringarna: ”hitta rätt 
ord”, ”välja rätt ton och tilltal” samt ”innehåll”, där innehåll är en kategori 
tillagd av lärarna själva under ”Annat sätt …”. Svarsalternativen de anger 
är i stor utsträckning beroende av deras förståelse av innehållet i dem. Som 
framgår av intervju-excerpten ovan är det särskilt svårt att hitta adekvata 
ord för beskrivningar av eleven.71 
 
Sammanfattningsvis handlar lärarnas spontana svar på frågan om vad som 
är svårt med att skriva åtgärdsprogram om att de är osäkra på syftet och 
finner det svårt att skriva om elever och problem på ett sätt som många 
läsare kan ta del av, utan att någon blir kränkt. I grunden finns även svå-
righeter som kommer av att lärarna förväntas klä subjektiva uppfattningar 
i objektiv form och stå till svars för dem. De flesta lärarna talar om åtgärds-
program som ett sätt att kommunicera med eleven (och dess föräldrar), nå-
gon enstaka lärare om att det är ett sätt att kommunicera med övrig perso-
nal (som elevhälsan) medan några betonar att det rör sig om dokumentation 
ämnad att arkiveras och att det i första hand handlar om att representera 
en situation så att den kan granskas efteråt. Lärarna är osäkra på vilka ord 
de ska välja när de skriver, vilket både beror på vad de kallar ett ”känsligt” 
sammanhang och på att tidigare diskussioner om åtgärdsprogram, på sko-
lan och i den allmänna skoldebatten, skapat en förförståelse om att detta 
skrivande är svårt. Preciseringen av vilka konkreta uttryck de ovanstående 
svårigheterna får i skrivsituationen definierar lärarna med stöd av Gunnars-
sons enkät till: ton och tilltal, att hitta rätt ord och innehåll. Lärarna säger 
vidare att de löser problemen främst genom att sträva efter att skriva i ge-
nerella ordalag men på samma gång sakligt och utan värderande ord.  
 

8.3 Svårigheter uttryckta i text 
Utifrån lärarnas precisering av de konkreta svårigheterna med att skriva åt-
gärdsprogram följer här analyser av tilltal, ton, ordval och innehåll. Ef-
tersom analyserna skiljer sig något åt inleds varje avsnitt med en kort be-
skrivning av urval och analysenhet för den aktuella analysen. Varje avsnitt 
avslutas med en sammanfattning.  

                                                      
71 I kapitel 8 om att komma överens om omdömesskrivande återupptas och utveck-
las frågan om hur det är lämpligt att lärare formulerar sig kring elevers tillkorta-
kommanden.  
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8.3.1 Tilltal 
Tilltal är en aspekt av text som tar sig många olika uttryck och som därmed 
kan undersökas på flera olika sätt.72 I den följande analysen förstås tilltal 
som det sätt på vilket lärarna nämner personer i åtgärdsprogrammen. Där-
med omfattas både tilltal och omtal, det vill säga det sätt på vilket delta-
garna i texten omnämns är intressant oavsett om de är subjekt eller objekt. 
Med andra ord bygger analysen på varje enskilt omnämnande av personer 
eller grupper av personer. Analysen görs på alla referenter som förekommer 
i åtgärdsprogrammen och presenteras här i olika kategorier: eleven, läraren 
som skrivit åtgärdsprogrammen samt övriga. Detta sätt att undersöka tilltal 
förväntas även visa i vilken utsträckning lärarna skriver för interna eller 
externa läsare i första hand, formellt eller informellt.  

Eleven som referent 
Åtgärdsprogrammet inleds med uppgifter om elev, personnummer och 
klass. Därmed finns elevens för- och efternamn på samtliga 61 åtgärdspro-
gram. I den mall för åtgärdsprogram som oftast använts ingår ordet elev 
även i två rubriker: Elevens starka sidor och Elevens svårigheter, samt i do-
kumentets titel. I det följande presenteras, inte dessa fasta formuleringar 
utan enbart den text i åtgärdsprogrammen som lärarna själva formulerat, 
med fokus på hur läraren refererar till eleven vid skrivandet av åtgärdspro-
gram.  
 
Det vanligaste sättet att referera till elever i åtgärdsprogrammet är att an-
vända förnamn (se tablå 8.2). I andra hand används pronomenet hon/han 
eller hennes/hans. Dessa två former är starkt dominerande – speciellt an-
vändningen av enbart förnamn– i de fall subjektet skrivs ut. Att inte skriva 
ut subjektet när det refererar till eleven är också mycket vanligt förekom-
mande. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
72 Jämför Andreasson, 2007.  



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

209 
  

Tablå 8.2. Förekomst av omnämnande av eleven i åtgärdsprogram. 

 
Förutom hon/han och hennes/hans används pronomenet vi, vilket i flera fall 
(sex förekomster i fem texter) tydligt inkluderar eleven. I nästan lika många 
fall går det inte att av sammanhanget förstå om eleven inkluderas eller 
inte74. Inte i någon text används du eller ni, vilket gör att tilltalet aldrig 
riktas direkt till eleven. Däremot förekommer i några texter verb i imperativ 
som är direkta uppmaningar åt eleven: Börja arbeta, Kom i tid, Ta med datorn.  
 
Ett resultat av analysen är att det är vanligt att det inte framgår tydligt vem 
som ska göra vad: texterna är i stor utsträckning avbefolkade, trots att syftet 
med texten är att beskriva vad olika personer ska göra. Detta realiseras kon-
kret i texten genom att subjekt uteslutits ur satserna: Riskerar att ej klara 
kursen, Har stor frånvaro eller Klarar de flesta uppgifter muntligt bra – men 
också genom att ting skrivs som subjekt: Koncentrationsförmågan är brist-

                                                      
73Antal texter där den nämnda referenten är vanligast förekommande. (Delad 
förstaplats angiven som antal inom parentes.) 
74 I de fall det förekommer att flera referenter avses med samma referens (t.ex. vi) 
presenteras dessa uppgifter i samtliga tabeller som är aktuella i sammanhanget. 

Omnämnande Antal före-
komster 

I antal 
texter 

Antal texter där om-
nämnandet domine-
rar73 

Förnamn 316 52 28 (+5) 

Hon/han, hennes/hans 108 43 3 (+1) 

Elev/eleven 7 6 - (+1) 

Förnamnsinitial 8 4 - 

Förnamn Efternamn 4 4 - 

Initialer 19 2 2 

Vi (inklusive eleven) 6 5 - 

Vi (oklart om eleven ingår) 5 4 - 

Referent (eleven) saknas 211 51 22 (+5) 
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fällig eller Matematiken har alltid varit svår. För att belysa avpersonifie-
ringen av åtgärdsprogrammen har jag valt att till tabellerna föra uppgifter 
om de saknade subjekten.75  

Läraren som referent 
Den lärare som är klassföreståndare har ansvar för att skriva dokumentet 
åtgärdsprogram, liksom för att hålla i utredning och uppföljning av åtgär-
der för elever i behov av särskilda sådana. Hur refererar den som skrivit 
dokumentet till sig själv? I den följande analysen för gruppen lärare ingår 
alla som står som författare till dokumentet åtgärdsprogram. I enstaka fall 
är det en stödlärare som skrivit åtgärdsprogrammet och i enstaka fall har 
flera lärare skrivit tillsammans76.  
 
I tablå 8.3 presenteras resultatet från analysen av uttryck som refererar till 
den lärare som skrivit dokumentet. Det vanligaste är att använda sitt för- 
och efternamn, med eller utan funktion. I andra hand använder sig läraren 
av enbart funktion (klassföreståndare, mentor, lärare). I tredje hand använ-
der lärarna enbart av sitt förnamn (och då vanligtvis utan funktion). Oftast 
har samma form av omnämnande använts genomgående för hela dokumentet.   

                                                      
75 Siffrorna över de saknade referenterna bygger på avsaknad av subjekt i det lärarna 
markerat som en mening och inte per sats. Hjälpa honom att dela upp uppgifterna, 
stämma av regelbundet med honom, utgör således enbart ett exempel på att referent 
saknas. I de fall det uteslutna subjektet är tydligt identifierbart har de saknade förekoms-
terna förts till den tabell de hade hört hemma i om de hade skrivits ut. I materialet finns 
även 14 texter med sammantaget 24 förekomster av saknade subjekt där det inte går att 
identifiera uteslutet subjekt med hjälp av sammanhanget i texten annat än att det rör sig 
om eleven eller om någon som arbetar på skolan. Ett exempel på det är Hjälpa eleven 
dela upp uppgifter där det inte framgår om det är undervisande lärare eller stödlärare 
som ska hjälpa eleven. Ett annat exempel är Kontinuerlig avstämning kommer att göras. 
Speciellt svårt är att skilja lärare och stödlärare som uteslutet subjekt eftersom ansvaret 
för samma handlingar varierar mellan olika åtgärdsprogram. Samtliga dessa har förts till 
kategorin ”referent (skolan) saknas”. När det står Behöver läsa ikapp har det däremot 
bedömts självklart att eleven är det tänkta subjektet och motsvarande kategori är ”refe-
rent (eleven) saknas”. I tablå 8.2 presenteras inte de många omskrivningarna med ting 
som subjekt eller passiva satser där agenten (i detta fall eleven) inte skrivits ut. En ge-
nomläsning av åtgärdsprogrammen ger vid handen att dessa sistnämnda formuleringar 
relativt sett är fler i samband med lärarnas eller skolans aktiviteter och när negativa saker 
ska formuleras om eleven, så som i exemplen ovan. 
76 I ett fall är det uppenbart (genom handstilen) att eleven själv skrivit texten. Ef-
tersom läraren ansvarar för dokumentet har inga undantag gjorts i analysen. 



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

211 
  

Tablå 8.3. Förekomst av omnämnande av läraren (som skrivit texten) i åtgärdsprogram. 

 
Vanligast av de personliga pronomina är vi. Som beskrivits i avsnittet ovan 
varierar det vilka som ingår i detta vi. Sammantaget förekommer uttrycket 
vi 24 gånger i 13 texter. Att lärare ibland skriver utifrån sin roll i kollektivet 
skolan förstärks av att begreppet skolan används som handlande referent 
(sexton fall i sju texter): skolan ska ta reda på. Motsatsen, att betona det 
individuella perspektivet, sker i de fyra texter där orden jag eller mig före-
kommer (i en av dessa är det den dominerande formen för omnämnande), 
och visar i stället på individualitet och närhet.  
 
Lika vanligt som att skriva ut för- och efternamn är att utesluta läraren som 
subjekt. Det är även vanligt att på andra sätt dölja vem som handlar i en 
mening. När det gäller eleven är det oftast uppenbart att det handlar om 
just eleven, medan det är svårare att avgöra vem som är det uteslutna sub-
jektet – det vill säga vem som ansvarar för handlingen – när det gäller olika 
personal på skolan. I formuleringen uppföljning sker ht 2012 är det svårt 
att avgöra vem som deltar i uppföljningen. Samma sak gäller den vanligt 

                                                      
77 Antal texter där den nämnda referenten är vanligast förekommande. (Delad 
förstaplats inom parentes.) 
78 I materialet finns även nio texter där inte något innehåll berör lärare, varför lärare 
som subjekt inte kan sägas saknas enligt definitionen som utgör underlag för tabel-
len, trots att de inte finns med.  

Omnämnande Antal före-
komster 

I antal 
texter 

Antal texter där om-
nämnandet domine-
rar 77 

Förnamn Efternamn 22 14 5 (+5) 

Lärare (klassföreståndare, kf) 20 13 9 (+2) 

Förnamn 22 13 6 (+5) 

Initialer 6 6 3 (+2) 

Förnamnsinitial 8 4 - 

Jag, jag + namn, mig  4 3 1 

Vi (exklusive eleven) 13 5 3 

Vi (inklusive eleven) 6 5 - 

Vi (oklart om eleven ingår) 5 4 1 

De, samma personer 2 2 - 

Subjekt (skolan) saknas78 24 18 4 (+6) 



212 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

förekommande formuleringen eleven erbjuds stöd där det inte är klart vil-
ken lärare (eller annan personal) som ansvarar för detta. Förutom dessa två 
sätt att formulera meningar på ett sätt som döljer lärarnas handlande finns 
det sju texter helt utan innehåll relaterat till den eller de lärare som skrivit 
texten. I ytterligare fem texter finns inget annat omnämnande av läraren än 
ett uteslutet subjekt som skulle kunna kopplas till läraren, och i ytterligare 
tre texter består enda omnämnandet av läraren av ordet vi. Detta visar på 
drag av distans eller avståndstagande. Det förekommer även ett exempel 
där läraren som skriver texten refererar till sig själv och en kollega som de, 
vilket tyder på avståndstagande, eller en strävan att lyfta perspektivet från 
den egna personen. Tidsperspektivet har förlagts till nutid trots att händel-
sen (mötet 2012 04 16) redan ägt rum (historiskt presens), vilket också kan 
ses som distans- eller avståndsskapande.  

Övriga aktörer som referenter  
Övriga aktörer som förekommer som referenter i åtgärdsprogrammen är: 
undervisande lärare, stödlärare (enskilda individer), stödcentrum (grupp), 
rektor, elevhälsan (individer eller grupp), skolan, vårdnadshavare, klas-
sen/gruppen och externa kontakter (APL-handledare, BUP, socialtjänst, 
osv.). (Se tablå 8.4.) På vilket sätt och i vilken utsträckning refererar läraren 
som skriver åtgärdsprogrammet till dessa?  
 
Undervisande lärare och stödlärare är de vanligaste referenterna bland öv-
riga aktörer. Undervisande lärare benämns ofta just så, och det framgår inte 
alltid i texten om det är en eller flera undervisande lärare som avses. Samma 
sak gäller stödlärare, men där finns även det kollektiva stödcentrum som 
refereras till i nästan lika stor utsträckning. Undervisande lärare ingår sällan 
i något annat kollektiv än skolan eftersom arbetslag eller ämnesgrupper säl-
lan nämns i åtgärdsprogrammen. I ett åtgärdsprogram nämns vi lärare på 
industriprogrammet, men detta är ett undantag.  
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Tablå 8.4. Förekomst av omnämnande av övriga aktörer i åtgärdsprogram. 

Referent Före-
komster 

I antal 
texter 

Kommentar 

Undervisande lärare 42 24 79 

Stödlärare (individer) 
 

27 16 namn, förnamn, initialer, med 
och utan funktion 

Vårdnadshavare 26 17 80 

Vårdnadshavare saknas 1 1  

Rektor 21 
 

11 
 

Med och utan efternamn, näs-
tan alltid funktion 

Stödcentrum (grupp) 21 16 Enskild person inte nämnd 

Skolan 15 7  

Skolan saknas 10 7  

Externa kontakter 13 4 Oftast med namn och funktion 

Elevhälsan 8 5  Både som grupp och individer 

Andra elever 6 6 Klassen, Klasskamrater, namn 
på elever i klassen, gruppen 

De, samma personer 2 2  

 
Rektors nämns oftast med funktion och förnamn. Även undervisande lärare 
presenteras oftast med funktion. Däremot är det stor variation på förekoms-
ten av funktion när det gäller stödlärare. Formuleringar av typen Eleven 
skall snarast kontakta Britt, är inte ovanlig. Speciellt gäller det en stödlärare 
med särskilt ansvar för elevers sociala situation att hen nämns med enbart 
namn, men det förekommer även när de gäller de andra stödlärarna. Däre-
mot skriver läraren vanligtvis ut sin egen funktion (oftast som kf) och det 
finns exempel på hur lärare i samma text skiljer på sina olika roller som 
klassföreståndare och undervisande lärare genom att skriva ut dessa. Speci-
ellt stor variation på benämningen av funktion finns vad gäller vårdnadsha-
vare. Där förekommer allt från hemmet till mamma och målsman. Vanligast 

                                                      
79 Undervisande lärare utgör en grupp referenter som vanligtvis enbart benämns just 
undervisande lärare men som även förekommer som enbart namn (oftast förnamn 
eller initialer) tillsammans med funktionen. Till gruppen räknas inte den lärare som 
skrivit åtgärdsprogrammet.  
80 Vårdnadshavare är i tabellen ett samlingsnamn för flera olika beteckningar i tex-
terna. Förutom beteckningen vårdnadshavare förekommer föräldrar (5/3), mamma 
(2/2), mamma + förnamn (1/1), syster (2/1), enbart initialer (3/1) målsman (1/1), 
hemmet (1/1), förnamn + efternamnsinitial (1/1) förnamn (4/1) (varav tre är olika). 
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är föräldrar och det kan noteras att både mamma och syster förekommer i 
olika kombinationer med förnamn, efternamn, initialer eller ensamt, medan 
orden pappa eller bror aldrig nämns i materialet. 
 
Kombinationer av formella drag och stora krav på förförståelse hos läsaren, 
som i exemplet ovan, förekommer för övrigt relativt ofta. En generell före-
teelse är att skriva ut den egna funktionen tillsammans med för- och efter-
namn medan personal inom elevhälsan, eller personal som läraren och ele-
ven inte träffar lika ofta, skrivs utan funktion eller med enbart förnamn. 
Det krävs därför relativt stor kännedom om skolan för att genomföra en 
analys av referenter. Det bidrar till intrycket att skribenten vacklar mellan 
distans och närhet, officiellt och inofficiellt, mellan att vara explicit och im-
plicit. Om detta vacklande beror på osäkerhet över förväntningar på texten, 
vem läsaren är eller uppfattningen av textens syfte, eller om det är en med-
veten avvägning är svårt att visa. Det som tydligt framträder är ändå en 
strävan efter att genom skrivandet skapa distans till den egna rollen genom 
användande av funktion och fullständigt namn, samtidigt som samma di-
stans inte upprätthålls när texten handlar om stödlärare eller personal på 
elevhälsan. I ljuset av detta framstår frågor kring vilka relationer läraren 
skapar och upprätthåller genom texten som relevanta för undersökningen 
av diskursiva villkor för skrivande och för hur lärares skrivande är del av 
deras professionella handlande. 

8.3.2 Ton 
Förutom tilltal anger lärarna att det är svårt att hitta rätt ton. För att ana-
lysera hur ton realiseras i texterna har jag valt att analysera modala hjälp-
verb. Genom valet av modalt hjälpverb visar skribenten sin inställning till 
det som behandlas i texten och även till läsaren av texten.81 

                                                      
81 Enkelt sagt visar valet av modalt hjälpverb skribentens inställning till det skrivna. 
Jämför ”Eleven får komma på stöd” (erbjudande), ”Eleven kan komma på stöd” 
(potentiellt) och Eleven måste komma på stöd” (krav). Modala hjälpverb som anger 
tidsaspekt såsom ”Eleven har fått stöd”, ”Eleven kommer att få stöd”, har inte an-
setts relevanta i sammanhanget och har uteslutits ur analysen. För en genomgång av 
modala hjälpverb och de definitionsproblem som dessa kringgärdas av se Lagervall 
(2014). Den definition av modala hjälpverb som använts för den föreliggande ana-
lysen har hämtats från Teleman m.fl. (1999). 
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Modala hjälpverb 
Det avgjort vanligaste modala hjälpverbet i de meningar av åtgärdspro-
grammen där eleven är subjekt är ordet ska. Det följs av kan, som är om-
kring en tredjedel så vanligt. Nära inpå följer sedan behöver och vill. Av 
dessa är ska förutom vanligast också det enda som är tvingande. Av tablå 
8.5 framgår att det mesta i åtgärdsprogrammen rör elevens handlingar, och 
förekomsten av modala hjälpverb med lärare som ensamt subjekt förekom-
mer inte. Däremot används hjälpverb i samband med att grupper som lära-
ren ingår i utgör subjekt. Av dessa förekomster är ska det vanligaste. No-
terbart är att hjälpverbet försöker relativt sett används betydligt mer för 
skolpersonal än för elever. Vad är det då eleven ska, kan, vill och behöver 
göra? Huvudverbet som följer efter det modala hjälpverbet visar att i stort 
sett samtliga formuleringar handlar om att vara aktiv: göra, klara, komma, 
ta, arbeta, och så vidare (se tablå 8.6). Ofta rör det sig om aktiviteter som 
ska pågå en längre tid eller vid upprepade tillfällen. (Jfr med huvudverbet 
vara, som följs av närvarande, aktiv och delaktig, tablå 8.8 i nästa avsnitt.)  
 

Tablå 8.5. Förekomst av modala hjälpverb i sammanhang med elev respektive lä-
rare, stödlärare eller rektor som subjekt.  

 
 
 
Hjälp-
verb 

Elev  Lärare, stödlärare, rektor 
Förekomst: 
Antal 
gånger 

 
I antal åtgärds-
program 

Förekomst: 
Antal 
gånger 

 
I antal åtgärds-
program 

ska 
(– skall) 

43 
(12) 

25 
(7) 

6 
(-) 

6 
(-) 

Kan 16 16 1 1 

behöver 13 9 1 1 

Vill 12 8 - - 

Bör 6 2 - - 
börjar 5 4 - - 

Får 4 4 - - 

försöker 3 3 2 2 

måste 1 1 2 2 

klarar  2 1 - - 

orkar 2 2 - - 

önskar 2 1 - - 

fortsätter 1 1 - - 
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Modala hjälpverb förekommer främst i samband med eleven som subjekt, 
vilket även framgår av tablå 8.5. Vid de få förekomsterna är emellertid 
hjälpverbet ska (oftast i formen skall) det vanligaste även här. Som en jäm-
förelse, även om materialet är litet, följs de modala hjälpverb som används 
tillsammans med övriga subjekt i texten av innehåll som i hög utsträckning 
handlar om att besluta (ha schema klart, komma fram till, möta önskemål) 
eller att kommunicera (närvara, ta del av, ha ett möte). (Se tablå 8.7.) Av 
samma tablå framgår att det inte finns någon förekomst alls av modala 
hjälpverb i formuleringar där läraren som skrivit texten ensam utgör sub-
jekt. 
 
Tablå 8.6. Vanligast förekommande huvudverb till respektive hjälpverb i samman-
hang med eleven som subjekt. (Förekomst inom parentes.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                      
82 Ta itu med, ta kontakt, ta reda på, ta sig till skolan, ta igen, ta ansvar. 

Hjälpverb Vanligast förekommande huvudverb (förekomst): 

Ska ta82 (6) göra (5) klara (5)  

-varav skall göra (2) vara (2)  

Kan följa (2) ha (2) läsa (2)  

Behöver gå (2) göra (2)  träna (2) 

Vill klara (4) arbeta   

Bör gå (2) ta (2)   

Får göra (2)   

försöker komma(1), repetera (1) ta (1) 

börjar arbeta (1) göra (1) prioritera (1) 

måste ta (1)   

klarar  (inte) fullfölja (2)   

orkar (inte) komma (1) (inte) vara (1)  

önskar inrikta (1) (inte) läsa (1)  

fortsätter gå (1)   



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

217 
  

Tablå 8.7. Vanligast förekommande modalt hjälpverb och tillhörande huvudverb 
för övriga subjekt (den enskilda eleven undantagen). 

Subjekt (Modalt) hjälpverb Följt av (huvudverb osv. ) 
Skolan ska ta del av 

Alla elever ska kunna få hjälp 

Vi (inkl. eleven) skall gå vidare 

Elev, lärare, rektor skall ha ett möte 

Lärare och rektor skall ha schema klart 

Elev, lärare, stödlärare 
och rektor  

skall närvara 

Vi (oklart vem) har inte kunnat fullfölja som planerat 

Vi (exkl. eleven) behöver ta hänsyn till 

Vi (exkl. eleven) måste komma fram till 

Undervisande lärare måste hjälpa 

Skolan försöker möta 

Lärare och rektor försöker möta 

Sammanfattningsvis är det modala hjälpverbet ska vanligast i texten åt-
gärdsprogram. Det ger en tvingande eller uppmanande ton. Speciellt före-
kommer modala hjälpverb i samband med eleven. Vanligast är konstrukt-
ionen att eleven ska göra något. Eleven ska framför allt arbeta aktivt med 
saker som pågår en längre tid (durativt) eller upprepat, medan lärare och 
annan skolpersonal främst ska ägna sig åt olika former av kommunikation 
som kan ses som relativt punktuell, som att fatta ett beslut, delta på ett möte 
eller kontakta en person. Användningen av modala hjälpverb är omfattande 
när det skrivs om eleven, sparsamt förekommande när det skrivs om andra 
personer eller en grupp personer och förekommer över huvud taget inte i 
samband med att den lärare som skriver åtgärdsprogrammet ensamt utgör 
subjekt. Att det finns gott om modala hjälpverb i samband med eleven för-
klaras av att eleven är central i texten: det är eleven som ska agera och det 
är eleven läraren önskar påverka. Däremot är det intressant att läraren ald-
rig använder modala hjälpverb i samband med sig själv och sällan i samband 
med andra enskilda personer (förutom eleven). Undviker läraren att genom 
texten förhålla sig till annan skolpersonals handlingar? Tillsammans med 
den (relativt sett) vanligare förekomsten av det mindre kravfyllda försöker 
när det gäller personal än när det gäller elever, påminner lärarnas använd-
ning av modala hjälpverb i åtgärdsprogram om att dessa texter är del av en 
professionell maktdiskurs. Lärarna förhåller sig gärna till eleverna, men inte 



218 
 

ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

till kollegorna, åtminstone inte i en text som läses av elever, föräldrar och 
eventuella framtida granskare. 

8.3.3 Hitta rätt ord – ordval 
Flera av lärarna svarar i intervjuerna att svårigheten med att skriva åtgärds-
program handlar om att hitta rätt ord. Det är det enskilda svar som flest 
lärare anger. En formulering som hitta rätt ord kan förstås stå för många 
olika saker på många olika nivåer för lärarna som svarat så. En av lärarna 
säger: ”Man vill tala om att en elev är en slöfock, men det är en egenskap 
som man inte kan tillmäta en elev, utan då ska det uttryckas i att han miss-
lyckats i sitt skolarbete.” Att inte få skriva det man tänker är ett tema som 
återkommer i lärares tal om sitt skrivande. 83 I den följande analysen under-
söks på vilket sätt lärarna uttrycker sig om eleven i termer av vad eleven är. 
Antalet formuleringar som beskriver hur eleven är uppgår till 38 i de 61 
åtgärdsprogram som analyserats84, och dessa förekommer i 27 av åtgärds-
programmen, det vill säga knappt hälften. Förekomsterna av eleven är jäm-
förs sedan med förekomster av konstruktionen eleven har (116 förekoms-
ter) eftersom denna under analysen framstod som ett mer vanligt sätt för 
lärarna att formulera sig kring eleven, och speciellt kring elevens brister.85 
Med eleven menas i båda dessa fall eleven som referent och alla olika sätt 
att referera till eleven enskilt ingår. Efter att alla förekomster av eleven är 

                                                      
83 Se kapitel 9 om omdömesskrivande för fler exempel på uttalanden där lärarna ger 
uttryck för att de inte får skriva som de tänker eller vill.  
84 Till konstruktionen eleven är har konstruktionen eleven har varit inte räknats. Det 
finns i materialet två förekomster av eleven har varit sjuk och en förekomst av eleven 
har varit borta. 
85 Jämför med Hirsh (2013) om att grundskollärare i IUP skriver om elevers varande, 
görande och lärande, och där det förstnämnda inte rekommenderas.  
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och eleven har identifierats undersöks vilket uttryck som följde därpå. 86 
Dessa uttryck delas in i tre kategorier: brister, neutralt och tillgångar.87 

Eleven är … 
Analysen visar att det vanligaste är att skriva att eleven är duktig, närva-
rande och aktiv, samt att tillgångar eller positiva ord starkt dominerar i 
konstruktionen eleven är …. I tablå 8.8 till 8.11 redovisas elevens tillgångar 
och brister utifrån konstruktionerna eleven är och eleven har. I fyra fall fö-
rekom att ordet som följde efter är var av neutral karaktär och beskrev för-
utsättningar eller omständigheter som jag har valt att inte kategorisera som 
positiva eller negativa i sammanhanget. 88 När det gäller positiva uttryck 
kring elevers kunskaper återkommer ordet duktig på ett sådant sätt att det 
går att tala om ett vedertaget uttryck. Det finns inget motsvarande vederta-
get uttryck som beskriver elevers brister som en egenskap.  

Tablå 8.8. Förekomst av ord som följer efter konstruktionen ”eleven är” i åtgärds-
program, och som kategoriserat som tillgång eller brist.  

Perspek-
tiv 

Ord An-
tal 

Tillgång Duktig (7), närvarande (3), aktiv (3), intresserad (2), bra på 
(2), glad, positiv, plikttrogen, delaktig, där, villig att kämpa, 
social, trevlig, fokuserad, behörig, beredd att jobba, ambi-
tiös, studiemotiverad 

30 

Brist Ojämn, i stort behov av stöd  2 

 

                                                      
86 Ordet har anger inte bara ägande (eleven har svårigheter) utan är även ett tempo-
ralt hjälpverb för att markera förfluten tid (eleven har klarat kursen) och det finns 
flera förekomster av detta. Båda formerna ansågs intressanta för att belysa på vilket 
sätt eleven beskrivs i texterna. Ingen analys gjorts på andra presensformer än är.  
87 Skapandet av kategorier utifrån ett empiriskt material är alltid komplext. Särskilt 
besvärligt var att kategorisera olika formuleringar kring elevers sjukdom. Att vara 
sjuk är inom praktiken en legitim förklaring till frånvaro till skillnad från ogiltig 
frånvaro, och kan således betraktas som något positivt (när det gäller skuld) eller 
neutralt. Formuleringen eleven har tidigare varit sjuk bedömdes däremot betona en 
brist jämfört med den alternativa formuleringen eleven är nu frisk, varför den fördes 
till kategorin brist. Formuleringarna förekommer en gång vardera, så kategorise-
ringen påverkar inte resultatet i stort. 
88 De neutrala orden är: utredd, inskriven, sjukskriven och placerad. 
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Om även de förekomster av eleven är där subjektet uteslutits men framgår 
av sammanhanget räknas med, förstärks slutsatsen att konstruktionen före-
trädesvis används för att beskriva tillgångar för elever. 

Tablå 8.9. Förekomst av ord som följer efter konstruktionen ”eleven är” (där hela 
eller delar av ”eleven är” saknas), vid skrivande av åtgärdsprogram, och som kate-
goriserats som tillgång eller brist. 

Perspektiv Ord An-
tal 

Tillgång Positiv (3), ambitiös, duktig, snäll, go, glad, pigg, mycket 
social, omtyckt, hjälpsam 

12 

Brist Svag, lättpåverkad 2 

 
I de handskrivna åtgärdsprogrammen förekommer att lärare gjort stryk-
ningar under rubriken Elevens starka sidor. Strukna formuleringar är till 
exempel social tjej, glad och positiv, trevlig kille och det som skiljer dessa 
överstrykningar från andra är att de lämnats kvar fullt läsliga genom att de 
strukits med ett tunt streck. Dessa har inte räknats med vid analysen, men 
tyder antingen på att det råder viss osäkerhet kring hur elevens starka sidor 
ska formuleras, på en vilja att skriva ner positiva personliga egenskaper 
trots att den rådande diskursen avråder från detta, eller på att det är ele-
verna själva som skrivit eller dikterat texterna.  

Eleven har … 
Analysen visar vidare att det vanligaste ordet efter konstruktionen eleven 
har är ordet svårt. Därpå följer frånvaro samt någon av många olika före-
kommande formuleringar kring koncentrationssvårigheter. Uttryck för bris-
ter dominerar över uttryck för tillgångar i konstruktionen med har. I tablå 
8.10 och 8.11 redovisas elevens tillgångar och brister. Det förekom även 22 
uttryck efter ordet har med mer neutralt innehåll eller innehåll som beskri-
ver förutsättningar eller omständigheter.89 
 

                                                      
89 De neutrala orden, eller snarare ord utan tydligt tillgångs- eller bristperspektiv, 
redovisas här som substantiv respektive verb. Substantiv: tid (2), kärnämnen, betyg, 
insatser, stöd, giltig frånvaro, 600 p, en studieplan. (9) Verb: fyllt (2), ha med sig 
(2), bett, signalerat, börjat prioritera, börjat, kommit in, tyckt, accepterat, upplevt, 
bestämt. (13).  
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Tablå 8.10. Förekomst av ord som följer efter konstruktionen ”eleven har” i åt-
gärdsprogram, och som kategoriserats som tillgång eller brist. 

Perspek-
tiv 

Ord An-
tal 

Tillgång Lätt: lätt (4), inga problem (3) (= 7)90 
Kontakt: (fin) kontakt (4), god kommunikationsförmåga, 
god förmåga att formulera sig, bra närvaro (2), närvaro (9) 
Möjlighet och vilja: möjlighet (3), järnvilja, viljan (5) 
Positiv utveckling kring arbete: utvecklats, tagit sitt ansvar, 
slutfört, arbetat bra, tagit igen, klarat, hittat tillbaka, kom-
mit långt, mognat, med material (10) 
Kunskap: ett tekniskt kunnande, sina starkaste ämnen, eget 
vetande, lätt att förstå (2), visat bra resultat (6) 

35 

Brist Svårt: svårt (14), svårigheter (3), problem (4) (= 21)91 
Frånvaro: (haft/ogiltig/hög/stor) frånvaro (12), kurs efter sig 
(2), varit sjuk (2), svårt att ha full närvaro, missat genom-

gångar, svårt att komma, inte kunnat studera, varit borta  
(= 21) 92 
Koncentration, motivation och arbetsinsats: svårt att kon-

centrera sig (4), svårt att komma igång (4), bristande kon-
centrationsförmåga (2), svårt att jobba (2), inte koncentre-
rat sig, visat stora koncentrationssvårigheter, inte hunnit 

med, för bråttom, ej visat vad han kan, svårt att delta, dåligt 
arbetsminne, ADD, anmälningar (= 21) 
Kunskap och förmåga: dyslexi (2), 350 p IG (2), kunskaps-

luckor, låg kunskapsnivå, svaga kunskaper, inte nått kurs-
mål, haft svårt att lära, svårt att förstå, inte uppnått betyg, 
stora luckor, svårt att tillgodogöra sig, en del IG (= 14) 

61 

 
 
 

                                                      
90 Av dessa är fem unika, dvs. förekommer inte även på annan plats i tabellen.  
91 Av dessa är fem unika, dvs. förekommer inte även på annan plats i tabellen.  
92 Formuleringarna eleven har varit sjuk (och även deprimerad) och eleven har varit 
borta, har räknats till konstruktionen eleven har och inte till eleven är eftersom har 
varit är en konstruktion som betonar distans till huvudordet, till skillnad från eleven 
är.  
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Bland de positiva uttrycken, tillgångar för eleven, förekommer störst vari-
ation när det gäller elevers kontakt och förmåga att kommunicera med 
andra. Kommunikationsförmåga uttrycks i stort sett enbart som tillgång 
och förekommer inte som brist, medan frånvaro på motsatt sätt förekom-
mer ofta som brist utan att närvaro framhålls som tillgång. Det kan förkla-
ras av att frånvaro är en stark bidragande faktor till att problem uppstår 
och att lärarna inte bara bedömer närvaro utan även hur god kommunikat-
ionsförmåga eleverna har vid sin närvaro.  
 
Bland de uttryck som beskriver brister hos eleven finns störst variation när 
det gäller koncentrationssvårigheter och bristande kunskaper. Variationen 
är så stor att det inte går att hävda att något enskilt begrepp är mer veder-
taget än något annat förutom konstruktioner med svårt (svårt att koncen-
trera sig). På samma sätt som när det gäller konstruktioner med eleven är 
förstärks slutsatsen av att de formuleringar räknas med där hela eller delar 
av konstruktionen uteslutits men där det av sammanhanget framgår att ele-
ven avses.  
 
Sammanfattningsvis visar analysen att eleven är duktig, närvarande och ak-
tiv, och har svårt, frånvaro och koncentrationssvårigheter uttryckt på vari-
erande vis. De vanligast förekommande formuleringarna, eleven är duktig 
respektive har svårt, förekommer i sådan utsträckning att det går att tala 
om vedertagna uttryck. Slås alla förekomster av brister och tillgångar som 
konstruerats genom eleven är och eleven har ihop är de ungefär lika många 
till antalet. Beskrivningar av eleven och elevens situation som eleven har 
används visserligen till att beskriva tillgångar men inte på långt när i så stor 
utsträckning som det används för att beskriva ett bristperspektiv. Kon-
struktionen eleven är används nästan enbart till att beskriva eleven eller ele-
vens situation ur ett tillgångsperspektiv. Utan normativ ansats är det omöj-
ligt att avgöra om formuleringar är korrekta eller inte, men utgångspunkten 
är att de formuleringar den enskilde läraren valt är rätt för hen. Däremot 
kan det utifrån att lärare under intervjuerna talar om att inte använda vär-
deord ifrågasättas om tillgångar som omtyckt av andra eller trevlig skulle 
ses som relevanta eller professionella av samtliga lärare i studien. Slutsatsen 
blir att lärarnas uppfattning om vad de förväntas uttala sig om angående 
eleven varierar. I stort sett är lärarna överens om att brister inte ska förläg-
gas till eleven som person genom konstruktionen eleven är, utan med det 
mindre definierande och mindre permanenta eleven har.  
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Tablå 8.11. Förekomst av ord som följer efter konstruktionen ”eleven har” (där 
hela eller delar av ”eleven har” saknas), vid skrivande av åtgärdsprogram, och som 
kategoriserats som tillgång eller brist.  

Perspektiv Ord Antal 
Tillgång Lätt för att lära (2), lättare för muntliga, god praktisk för-

måga, stort intresse 
5 

Brist Svårt: svårt (6), lässvårigheter (7) 
Frånvaro: haft mycket frånvaro (1)  
Koncentration, motivation och arbetsinsats: Svårt med 
koncentrationen (2), svårt att komma igång, svårt att tro 
på sin egen förmåga, svårt att planera (5) 
Kunskaper: dåliga kunskaper, lässvårigheter, svårt med 
skriftligt arbete (3) 

16 

 

8.3.4 Innehåll 
Att avgöra vilket innehåll som ska vara med är en av svårigheterna kring 
skrivande av åtgärdsprogram enligt lärarna. I den textanalys som här pre-
senteras har en tematisk innehållsanalys gjorts av de åtgärdsprogram lä-
rarna skrivit.93 Det som undersöks är vilket tematiskt innehåll lärarna valt 
att ta med under de sju rubrikerna i åtgärdsprogrammet. Analysen är inrik-
tad på att undersöka hur lärarna använder sig av rubrikerna och vilket in-
nehåll som presenteras under dessa. I den följande analysen undersöker jag 
innehållet under de sju rubriker som förekommer i åtgärdsprogrammen. 
Den gamla mallen har endast tre av rubrikerna, varför analysen gjorts på 
de 48 åtgärdsprogram som är skrivna i den nya mallen. Analysen inleddes 
med genomläsning av samtliga texter. Därefter samlade jag all text som stod 
under samma rubrik och identifierade topiker, det vill säga återkommande 
tematiskt innehåll. Eftersom detta gjordes för var och en rubrik i tur och 
ordning förekom liknande topiker men med snarlika benämningar för de 
olika rubrikerna. Under Beskrivning av behov och bakgrund fanns exem-
pelvis ”elevens arbetsförmåga”. Under andra rubriker kallades samma te-
matiska innehåll för ”uppmaning till aktivitet (arbete)” eller ”bristande ar-
betsförmåga”. Innehållet är däremot sett till temat till stora delar detsamma: 
det rör elevens förmåga att arbeta. I tablå 8.12 har liknande teman slagits 
samman. 

                                                      
93 Jämför med Hirsh (2013).  
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Tablå 8.12. Förekomst av skilda topiker under respektive rubrik i de 49 åtgärdspro-
gram skrivna i nya mallen.  

                                                  
                                           Rubrik: 

 
 
 
 
 

Topiker: 

 …
 b

ak
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oc
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be
ho
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E
le

ve
ns

 s
ta

rk
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si
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le
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 m
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ga

 m
ål

 

Å
tg

är
de

r 
…

 

T
id

sp
la

n 
oc

h 
an

sv
ar

…
 

Elevens arbetsinsats 15 29 26 4 20 23 12 

Närvaro/frånvaro 22 3 14 2 16 10 – 

Strategier och stöd 3 – 2 7 14 3394 7 

Tidigare stöd 12 – – – – – 1 

Didaktiska tips 5 – – – – 10 – 

Behov av plan – – 1 3 6 5 9 

Förändrad studieplan/kurs/skolgång 9 – – – – 12 5 

Kontakt (vem ska kontakta vem) – – – 1 8 20 13 

Kunskaper och färdigheter  11 16 16 – – – – 

Klara godkänt betyg, ta studenten 38 – 8 32 7 1 2 

Föregående anmälan från lärare 12 – – – – – – 

Tidsangivelse  2 – 1 – 9 13 41 

Hälsa 13 – 3 4 6 3 1 

Uppföljning 2 – – – – 4 34 

Personliga egenskaper 1 12 – – – – – 

Rätt yrkesval – 6 – 2 – – – 

Ämnesinnehåll/arbetsuppgifter 4 – – – 2 1 – 

Elevens upplevelse – – – – 1 1 – 

Elevens önskemål efterfrågas – – – – – – 3 

Text saknas helt under rubriken 1 7 5 2 5 4 10 

 

                                                      
94 Ej preciserat stöd har räknats med. Se ”Åtgärder på individ-, grupp- och organi-
sationsnivå” och efterföljande tablå för specificering av innehållet under temat stra-
tegier och stöd.  
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Innehåll under de olika rubrikerna 

”Beskrivning av bakgrund och behov” 
Innehållet under rubriken Beskrivning av bakgrund och behov uppvisar 
störst variation i den kategorisering av innehåll som gjorts. De allra flesta 
åtgärdsprogram inleds med att eleven riskerar att inte nå godkänt betyg eller 
med en liknande formulering. I tre av åtgärdsprogrammen är detta den enda 
texten under rubriken. Ett undantag finns till denna inledning: ett fall där 
en lärares oro för elevens hälsa är orsaken. Ett annat vanligt innehåll under 
rubriken är elevens frånvaro och några fall beskrivs bristande kunskaper i 
ämnet. Sedan följer en rad topiker med ungefär lika stor förekomst: hälsa95, 
elevens arbetsförmåga (med ett undantag i enbart negativa ordalag), om-
nämnande av tidigare insatser skolan gjort eller erbjudit eleven, samt att 
skrivandet av åtgärdsprogram föregåtts av anmälningar från undervisande 
lärare om att eleven riskerar att inte bli godkänd. Det förekommer att behov 
av stöd nämns och att didaktiska tips ges till undervisande lärare, som till 
exempel att eleven behöver arbeta i små grupper. Alla lärare skrivit under 
denna första rubrik. Innehållet är till stora delar hämtat från de anmäl-
ningar som ligger till grund för åtgärdsprogrammen. Det gör denna del av 
åtgärdsprogrammet beroende av andra texter. Motsvarande rubrik finns på 
den anmälan som undervisande lärare har lämnat. Den avgjort vanligaste 
formuleringen under rubriken ”Bakgrund” i de femhundra anmälningarna 
är att eleven riskerar att inte nå godkänt betyg i kursen.  

”Elevens starka sidor” 
Under rubriken ”Elevens starka sidor” förekommer färre topiker än under 
de flesta andra rubriker vilket har visst samband med kategoriseringen, men 
även med att texterna under denna rubrik är korta. Vanligast förekom-
mande är innehåll som visar på möjligheter och hopp om att det ska gå bra 
att ta igen det som saknas. Det rör sig i de flesta fall om elevens vilja, intresse 
och motivation, men kan också handla om att eleven har god studieteknik 

                                                      
95 Begreppet hälsa används här som ett vitt begrepp för att samla medicinska och 
psykologiska problem av olika karaktär. Mestadels är problemen allmänt beskrivna 
som ”sjukskrivning” eller av mindre känsligt slag som behov av glasögon eller hör-
selnedsättning. Det förekommer även resultat av utredningar som dyslexi eller ADD 
och i några fall nämns psykologiska problem som depression eller bristande själv-
känsla eller självförtroende. De fall som betraktas som känsliga är sekretessbelagda 
och ingår inte i studien, samtidigt som lärarna är uppmanade att formulera sig så 
att sekretess inte behöver användas om det är möjligt att undvika.  
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eller brukar lyckas väl med saker när hen försöker: Vill mycket och är villig 
att kämpa. Förutom detta förekommer personliga egenskaper som omfattar 
beskrivningar av eleven som inte direkt kan relateras till motivation eller 
arbetsförmåga, som glad eller omtyckt av andra. Ibland har läraren lagt till 
en negativ kommentar till elevens starka sidor: Är glad och positiv, men det 
används fel. Näst vanligast är omnämnande av färdigheter eller kunskaper 
eleven har och som är relevanta i sammanhanget såsom goda grundkun-
skaper i de aktuella ämnena, muntlig eller skriftlig färdighet liksom prak-
tiska eller teoretiska färdigheter i de kurser som är aktuella. Det förekom-
mer även att kunskaper eller färdigheter utan samband med de aktuella kur-
serna presenteras. Till exempel att eleven är duktig i andra ämnen, duktig 
på att dansa eller på att idrotta, utan att dessa färdigheter har direkt kopp-
ling till det ämne eller de kurser som eleven behöver särskild åtgärd i. I föl-
jande exempel skriver läraren ut den tänka kopplingen, men detta är ett 
undantag: [Förnamns] kunskaper i latinamerikansk dans kan också vara en 
väg in i språket, eftersom många salsalåtar ha spansk text. I några fall po-
ängteras att eleven valt att satsa mot rätt yrke. I sju av åtgärdsprogrammen 
står inget under rubriken. Detta kan tolkas på flera vis både vad gäller in-
tentioner och konsekvenser. Har eleven inga starka sidor? 

”Elevens svårigheter” 
Under rubriken Elevens svårigheter dominerar helt och hållet elevers brister 
vad gäller i tur och ordning: arbetsförmåga, kunskap/förmåga och närvaro. 
Elevens brist på arbetsförmåga är avgjort vanligast. I ett av åtgärdsprogram-
men poängteras att eleven inte förbättrat sin arbetsinsats trots påtryck-
ningar från rektor. Det kan tilläggas att texterna under rubriken är korta 
och sällan innehåller några närmare preciseringar. I fem texter har inget 
skrivits under rubriken.  

”Långsiktiga mål” 
Under rubriken Långsiktiga mål skriver de flesta lärarna att eleven vill klara 
kursen eller ta studenten. Dessa formuleringar, oftast en mening långa, är i 
27 av de 48 texterna det enda som skrivs under rubriken. Det är svårt att 
avgöra om lärarnas förhållandevis homogena sätt att hantera rubriken gör 
den uppenbar och redundant eller om den fyller en för dem viktig funktion 
i åtgärdsprogrammet. Det förekommer även ett mindre antal texter med 
helt annat innehåll, som att eleven ska må bra eller få tilltro till den egna 
förmågan. Fyra lärare har valt att uppmana eleven till arbete och i tre av 
åtgärdsprogrammen skrivs att det långsiktiga målet är att upprätta en plan 
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för eleven: Göra en tydlig planering tillsammans med [elevens förnamn]. I 
tre av texterna är skapandet av en plan eller översikt över situationen det 
enda långsiktiga mål som anges. Lärarna verkar således inte uppfatta åt-
gärdsprogrammet i sig självt som planen. Det visar bland annat att lärarnas 
uppfattning om tidsperspektivet bakom åtgärdsarbete samt tidsuttrycken 
kort och lång sikt varierar. I två av åtgärdsprogrammen har inget skrivits 
under rubriken Långsiktiga mål.  

”Kortsiktiga mål” 
Kortsiktiga mål är ännu en rubrik som hanteras mycket olika av lärarna. 
Ofta innehåller rubriken mer än en topik och texterna är längre än under 
de tre föregående rubrikerna. Vanligast är att texten innehåller: uppmaning 
till aktivitet i skolarbetet, uppmaning eller önskemål om bättre närvaro 
samt strategier för kommande arbete. Med det sistnämnda avses i första 
hand strategier eller tips om studieteknik som riktar sig till eleven: ”Att vara 
närvarande och att göra sina uppgifter och prov. I andra hand behandlas 
det stöd som ska ges av skolan, ofta opreciserat: eleven ska få stöd. De tids-
angivelser som ges handlar i stor uträckning om tidsramar för när eleven 
ska ta i kapp missade moment eller kontakta undervisande lärare för att få 
veta vad de ska ta i kapp. Några gånger handlar det kortsiktiga målet om 
ökat välmående utan någon precisering om hur detta ska gå till: Att öka 
[Förnamns] självförtroende och ge henne känslan av att lyckas. Innehållet 
är i flera av texterna samma som under efterföljande rubrik: Åtgärder på 
individ-, grupp och organisationsnivå. I några fall är texten exakt kopierad, 
men i de flesta fall är den skriven en gång till med snarlika formuleringar. 
Detta antyder att lärarna har svårt att skilja mål från medel och återigen att 
det inte finns något gemensamt synsätt på vad kort respektive lång tid inne-
bär i samband med åtgärdsprogram. Sammantaget skrivs upprättandet av 
plan eller översikt fram som mål eller något som ska hända i 22 av de 48 
åtgärdsprogram som analyserats. I fem av åtgärdsprogrammen har inget 
skrivits under rubriken Kortsiktiga mål. 

”Åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå” 
Det vanligaste innehållet under rubriken Åtgärder på individ-, grupp- och 
organisationsnivå är omnämnandet av stöd (i några fall uttryckt som hjälp). 
I ungefär häften av dessa texter förekommer någon form av precisering i 
form av när, var, vem som ansvarar eller vad stödet ska innehålla. (Se tablå 
8.13.) Det kan också vara en mer detaljerad beskrivning av hur eleven ska 
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ta sig an arbetet, studieteknik, prioriteringsordning eller annan form av stra-
tegi. I ungefär hälften av dessa texter förekommer inget mer än ett översikt-
ligt omnämnande om att eleven ska erbjudas stöd. 

Tablå 8.13. Förekomst av formuleringar gällande stöd under rubriken ”Åtgärder på 
individ-, grupp- och organisationsnivå” (Antal = antal åtgärdsprogram där topiken 
förekommer. Enda = antal åtgärdsprogram där topiken är den enda som förekom-
mer under rubriken.) 

Topik Antal Enda 

Stödinsatser: 33 3 

    – precisering, strategi (tid, kontaktperson eller upplägg)    – 14      – 1 

    – stöd eller hjälp nämns (utan någon precisering)    – 12      – 1 

    – pågående stöd ska fortsätta som tidigare      – 3      – 1 

    – stöd?      – 3  

    – stöd ska inte ges      – 1  

 
I andra hand rymmer texten uppmaningar till bättre arbetsinsats från ele-
vens sida, och i tredje hand beskrivs vem som ska kontakta vem. Det van-
ligaste är att eleven ska kontakta undervisande lärare, stödlärare eller elev-
hälsan, men det är också vanligt att även den lärare som skrivit åtgärdspro-
grammet ska kontakta annan skolpersonal eller vårdnadshavare. Som redan 
framgått är åtgärdsprogrammen fulla av uppmaningar till eleven under 
olika rubriker men i några texter skrivits instruktioner i form av uppma-
ningar (didaktiska tips) till undervisande lärare:  

Individ: [Förnamn] har med sitt material till lektionerna, använder tiden, 
lyssnar på genomgångarna och frågar när han inte förstår. 

Matte: [Lärarens förnamn] är tydlig med vilka uppgifter [Förnamn] ska göra 
eller vad det är han behöver förstå. Ge tydliga och korta mål för varje vecka.  

Spanska: [Lärarens förnamn] följer upp presens och räkneord innan jul. Stäm 
av med [Förnamn] efter genomgångar, anpassa vid behov till [Förnamns] 
nivå. 

En genomgång av texterna visar att 29 av de 48 åtgärdsprogrammen inne-
håller någon form av uppmaning till eleven antingen när det gäller närvaro 
eller arbetsinsats under rubriken, medan exemplet ovan med tydligt riktade 
uppmaningar till undervisande lärare förekommer i tolv åtgärdsprogram 
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om samtliga rubriker omfattas.96 I fyra åtgärdsprogram saknas text under 
rubriken och i sju finns varken: strategi, information om kommande kon-
takter, behov av plan eller någon form av stöd nämnt under någon rubrik. 
Det vill säga att dessa saknar helt någon form av lösning eller åtgärd annat 
än uppmaning åt eleven att arbeta. I ett åtgärdsprogram skrivs att eleven 
inte ska få stöd.  

”Tidsplan och ansvarsfördelning” 
Det vanligaste innehållet under rubriken Tidsplan och ansvarsfördelning är 
att uppföljning eller feedback ska ske, ofta tillsammans med en angivelse 
om när. Ibland står det vilka som ska delta vid detta tillfälle. Det förekom-
mer även tidsangivelser kring stödaktiviteter eller när eleven senast ska ge-
nomföra något. Tidsangivelserna gäller också saker som redan inträffat 
såsom att studieplaner redan skrivits om. Texterna under denna rubrik oft-
ast korta och det är under denna rubrik vårdnadshavare nämns i störst ut-
sträckning, ofta som mottagaren av information från läraren, men även som 
den som ska hjälpa eleven att fatta beslut om studieupplägg eller mer prak-
tiska saker som att besöka optikern. I tio av åtgärdsprogrammen saknas 
helt text under rubriken Tidsplan och uppföljning. Det förekommer även 
att exakt samma text återkommer under både denna och föregående rubrik. 
 
Sammanfattningsvis visar analysen att åtgärdsprogrammen innehåller mer 
om vad eleven ska göra än vad läraren eller skolan ska göra, det är mer 
negativt än positivt, och det är mer retrospektivt än framåtsyftande, det vill 
säga det skrivs mer om problemet och det som har varit än lösningar och 
det som ska komma. Lärarna i studien använder inte åtgärdsprogrammet 
som ett redskap (jfr t.ex. Hirsch, 2013), och i de fall konkret innehåll helt 
saknas kan det ifrågasättas vilket värde åtgärdsprogrammet har som doku-
ment. Lärarna följer i relativt stor utsträckning rubrikerna så sett att de un-
der rubriker behandlar något som anknyter till dem (se tablå 8.12) – även 
om många undantag registrerats – och att innehållet till stor del är ospeci-
fikt. Det finns däremot exempel på topiker som lärarna återkommer till un-
der nästan alla rubriker, såsom elevers (ofta bristande) arbetsinsatser och 
                                                      
96 Klagomål på lärare från elev framgår i ett enda åtgärdsprogram och formuleras 
som att eleven uttrycker att det inte fungerar med läraren i kommunikation … under 
rubriken Beskrivning av bakgrund och behov. Under Kortsiktiga mål står Arbeta på 
en bättre kommunikation med läraren i ”Kommunikation”. Lärarens namn nämns 
inte. Under följande rubrik om åtgärder står endast ev. annan mattebok som åtgärd. 
(Eleven har även svårigheter i matematik.) 
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närvaro. Mallen framstår genom analysen således inte som styrande på så 
sätt att den medför att visst innehåll enbart tas upp under en rubrik, och 
inte heller på så sätt att den skapar en gemensam praktik. Att lärarna åter-
använder samma text under efterföljande rubriker och ibland undviker att 
skriva text under några rubriker visar snarare på ett osäkert förhållande till 
mallen och eventuellt en osäkerhet över eller ett ifrågasättande av åtgärds-
program som idé. Under några rubriker är informationen närmast redun-
dant: det vanligaste innehållet under långsiktiga och kortsiktiga mål är till 
exempel formulerat som att eleven ska bli godkänd i ämnet eller få betyg 
(ta studenten). Andra rubriker har tolkats mycket olika, såsom rubriken Åt-
gärder på individ-, grupp- och organisationsnivå där det finns särskilt stor 
variation på lärarnas tolkning av grupp och organisation, samt vad en åt-
gärd på dessa nivåer innebär. Eftersom fältstudierna inte gett anledning att 
tro att stöd inte ges elever med behov, utan tvärtom att det finns en funge-
rande stödverksamhet, verkar den många gånger styvmoderliga behand-
lingen av dokumentet peka mot en stor differentiering mellan verksamheten 
och den skriftliga dokumentationen av densamma. En sådan beskrivning 
gör dock inte alla åtgärdsprogram rättvisa i den starkt diversifierade prak-
tiken. 

Lärares egna lösningar 
I kapitel 6 (avsnitt 6.6.2) beskrivs det stöd för lärarnas skrivande av åtgärds-
program som finns på den undersökta skolan. Det finns således riktlinjer 
för skrivandet och en mall som inte alltid följs. Det kan antingen förklaras 
av att lärarna inte vill anpassa sig till mallen, eller att de inte kan. Om de 
kan men inte vill kan det förklaras av ett motstånd mot idéerna bakom skri-
vandet av åtgärdsprogram. Att de vill men inte kan torde kunna förklaras 
av bristande kompetens eller bristande implementering av mallen. I det föl-
jande avsnittet presenterar jag de egna lösningar lärarna skapat och som 
förvarats i skolans arkiv, det vill säga åtgärdsprogram där lärare valt att 
göra en egen lösning i stället för att följa mallen. 
 
Lärarna följer endast delvis anvisningarna från skolledningen vid skrivande 
av åtgärdsprogram. Det förekommer mycket sällan att undervisande lärare 
skriver åtgärdsprogrammet om hen inte även är klassföreståndare, även när 
åtgärden gäller ett enda ämne. Även innehållsmässigt skiljer sig åtgärdspro-
grammen sinsemellan och från anvisningarna. I det insamlade materialet 
förekommer texter som till innehållet har likheter med de insamlade åt-
gärdsprogrammen men som inte tituleras åtgärdsprogram, och därmed inte 
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har ingått i de tidigare analyserna. I detta avsnitt presenteras dessa egna 
lösningar. Vad skiljer dessa från de som skrivits med hjälp av mallen? 
 
Ett dokument återanvänds och förekommer i sju exemplar som endast skil-
jer sig vad gäller elevens namn och personnummer samt lärarens namn. De 
lärare som använder dokumentet undervisar i samma kurs och arbetar i 
samma arbetslag varför det är rimligt att tänka sig att de formulerat texten 
tillsammans eller efter gemensamma samtal. Den ena läraren har skrivit un-
der tre exemplar, den andra fyra. Dokumentet lyder: 

2013-01-27 

Till elevakt för [förnamn, efternamn] [födelsenummer] [klass] 

För att klara målen i kursen matematik 1b behöver [elevs förnamn] koncen-
trera sig på lektionerna. Han behöver också extra hjälp och stöttning. Detta 
erbjuds nu en mindre grupp från klassen tillsammans med [lärares namn] 
(undervisande lärare i matematik) på måndagar kl 15.30- 17.00. 

[Lärares initialer] och eleverna gör upp om hur denna tid ska användas och 
vilka delar av kursen som behandlas där.  

Då denna åtgärd redan påbörjats efter överenskommelse med [lärares initia-
ler] och berörda elever upprättas här inget åtgärdsprogram. 

[Lärares initialer] (kf) och [lärares initialer] följer upp tillsammans med [ele-
vens förnamn] v.13 (före påsklovet). 

Vårdnadshavare är informerad. 

[Lärares underskrift] 

[Lärares namn] (kf) 

Innehållet i texten liknar på många sätt de analyserade åtgärdsprogrammen. 
Det som avviker mest är den intressanta formuleringen Då denna åtgärd 
redan påbörjats … upprättas här inget åtgärdsprogram. Det antyder att lä-
rarna ser åtgärdsprogrammet som något som måste upprättas före åtgär-
den, eller så antyder det att lärarna medvetet undviker att skriva åtgärds-
program efter mallen. Att samma lärare tidigare skrivit åtgärdsprogram som 
innehållit beskrivningar av åtgärder som ska fortsätta (och som alltså redan 
har inletts) talar för det senare alternativet. Dokumentet avviker även på ett 
annat sätt och det är att innehållet är förhållandevis lösningsinriktat: med 
koncentration kan eleven nå målen i matematik, och därför erbjuds stödun-
dervisning i liten grupp. I de analyserade åtgärdsprogrammen dominerar i 
stället probleminriktningen: eleven har koncentrationssvårigheter. Eftersom 
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lärarna när de inte använder sig av åtgärdsprogrammets mall utan handlar 
utifrån sitt eget omdöme på ett avgörande sätt handlar närmare anvisning-
arna kan man fundera över vad en styrning av skrivande med hjälp av mal-
lar innebär. Underlättar eller försvårar mallen, eller ligger problemet i att 
bryta den förförståelse som skapats bland lärarna på skolan om hur åtgärds-
program brukar skrivas? 
 
En mer nyanserad bild av lärares skrivande, när det avviker från mallar eller 
tar form i eget konstruerade dokument, ges av ytterligare två texter där lä-
rarna handlat efter eget initiativ. En av dessa arkivtexter liknar åtgärdspro-
gram innehållsmässigt, men är utformat som ett avtal: 

Angående stöd i mattematik [sic!] för [elevens namn] i [klass], den 21 januari 
2013. 

Anmälan om behov av särskild åtgärd har lämnats till KF från lärare i matt-
tematik (kurs Ma1b). Anmälan gäller [elevens namn] i [klass] och är lämnad 
av läraren [lärarens namn]. [Elevens förnamn] ansvarar för att gå på matte-
matikstödet på tisdagar kl.15.40–17.00 i sal [salsbeteckning]. 

Dokumentet är underskrivet av eleven och den lärare som skrivit dokumen-
tet (det vill säga klassföreståndaren). Dokumentet ger uttryck för en annan 
sida av åtgärdsprogrammen, nämligen att läraren önskar att eleven ska ta 
ansvar för sina studier. När rektor i samband med utformningen av mallar 
för omdömesskrivande säger att lärarna inte ska fråga sig vad eleven ska 
göra utan vad de själva kan förändra, så väcker det frustration och ilska hos 
flera lärare. Lärarna säger att utgångspunkten är att de redan gjort föränd-
ringar för att möta elevens behov och att det nu är eleven som måste för-
ändra sitt handlande.  
 
I ett sista fall av egen lösning har läraren angett att det är ett åtgärdspro-
gram, men inte använt sig av mallen.97 Det är kortfattat och lyder:  

Åtgärdsprogram för [elevens namn] 

[Elevs förnamn] har stora kunskapsluckor i all färdigheterna [sic!]. Hon ar-
betar bra och försöker under lektionstiden men har haft en betydande från-
varo som påverkar hennes utveckling negativt.  

   [Lärarens namn] 

                                                      
97 Lösningen ingår i analyserna i de föregående avsnitten. 
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Av dokumentets innehåll framgår inga åtgärder. Klassföreståndaren har 
mottagit dokumentet 111219 enligt noteringar på dokumentet98 och ef-
tersom riktlinjerna för de dokument som har anknytning till åtgärdspro-
gram förändrades samma höst är det möjligt att det egenskapade dokumen-
tet i själva verket är tänkt som en anmälan om särskild åtgärd. Om det är 
ämnat som ett åtgärdsprogram visar det att det som varit centralt för läraren 
är att dokumentera att hen uppfattat att eleven har problem att nå målen. 
Det är annars det enda åtgärdsprogrammet i materialet som författats av 
undervisande lärare, trots att det står i riktlinjerna att undervisande lärare 
ska skriva åtgärdsprogrammet om stöd endast behövs i ett ämne.  
 
Sammanfattningsvis skapar lärare ibland egna lösningar trots att det finns 
mallar att tillgå. I den egna lösning som förekommer flest gånger i det in-
samlade materialet skriver lärarna att det inte är ett åtgärdsprogram trots 
att innehållet till stora delar liknar ett sådant. Värt att notera är att lärarna 
skrivit mer problemlösningsinriktat än vad som är vanligt i de åtgärdspro-
gram som följer mallen, och utan att beskriva elevens egenskaper. Frågan 
är om lärarnas motivering för att det inte är ett åtgärdsprogram – att stödet 
redan satts in – i första hand är ett sätt att undvika att använda mallen. De 
egna lösningarna är exempel på lärares egna initiativ i förhållande till de 
mallar och riktlinjer de anmodats följa och kan förstås som ett uttryck för 
hur några av lärarna själva anser att texterna borde utformas. Dessa undan-
tag är så sett uttryck för lärares självständiga handlande och ett skapande 
av eget handlingsutrymme, och därmed ger de uttryck för viss kritik av den-
samma.  
 

8.4 Sammanfattning och kommentar 
När lärarna i studien talar spontant om svårigheterna med att skriva åt-
gärdsprogram handlar det, med tolkningsstöd av Clark och Ivaničs (1997) 
skrivprocess, om oklarhet över syftet, svårighet att skriva för många olika 
mottagare, förväntningar om objektivitet i framställandet samtidigt som in-
nehållet kännetecknas av subjektivitet samt svårigheter att finna rätt balans 
i språket. När lärarna preciserar vilka konkreta uttryck detta får vid skri-
vandet uttrycker de att problemen handlar om att hitta rätt ord, ton och 
tilltal, samt att veta vilket innehåll som ska vara med och inte. Problemet 

                                                      
98 Antecknat med penna står datum 19/12-11 och anteckningen: ”Ankom till kf 
19/12-11 [klassföreståndarens namn]”. 
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med skrivandet av åtgärdsprogram är etablerat på den aktuella skolan då 
det återkommande diskuterats bland personalen sedan införande av nya 
riktlinjer för åtgärdsprogram hösten 2011. Lärarna uttrycker att svårighet-
erna handlar om balans mellan nära och distanserat, det vill säga mellan 
formellt och informellt, specifikt och generellt, lättförståeligt och komplext. 
Sammanhanget är komplext både på grund av att det finns flera tänkta lä-
sare av texten och att det är svårt att formulera sig kring elever och deras 
problem. Att redogöra för bakgrunden utan risk att kränka elevers integritet 
är en grannlaga uppgift. Några lärare påpekar också att de inte har tillgång 
till all information utan är beroende av sina egna subjektiva uppfattningar, 
vilka ska framställas sakligt och icke-värderande, som om de vore objektiva. 
Lärarnas tal bekräftar således resultat från tidigare forskning (Andreasson, 
2007; Asp-Onsjö, 2006; Colnerud & Granström, 2015; Hirsh, 2013). 
 
Analysen av tilltal genom referenter och hur dessa refereras till visar att di-
stanseringen – det vill säga användande av förnamn, efternamn och funkt-
ion – är störst när det gäller läraren själv (som skrivit texten) och texterna 
mer nära och informella när det gäller personal knutna till stödcentrum och 
elevhälsa, med andra ord de som befinner sig något längre från elevens skol-
vardag innan stöd satts in. Vanligaste referenten är eleven, vilken oftast re-
fereras till genom enbart förnamn. Skolpersonal refereras många gånger till 
som kollektiv, vilket bidrar till att göra ansvarsfördelningen otydlig. Uteslu-
tande av subjekt i satser är vanligt och bidrar till samma sak. Analys av ton 
gjordes utifrån förekomsten av modala hjälpverb och visar att ska är van-
ligaste hjälpverbet och att texterna i huvudsak handlar om eleven. Eleven 
ska vara mer aktiv. Få modala hjälpverb används i samband med andra 
subjekt och inget modalt hjälpverb förekommer i samband med att läraren 
är ensamt subjekt. Analys av ordval i samband med att elever beskrivs visar 
att det vanligaste är att använda eleven är för att beskriva tillgångar och 
eleven har för att beskriva brister. De mest vedertagna uttrycken är att ele-
ven är duktig och har svårt. Framför allt finns stor variation på att beskriva 
koncentrationssvårigheter. Genom de två tidigare analyserna framgår att 
svårigheter inte bara formuleras med satser utan subjekt utan även genom 
att ting står i subjektsposition: Uppgifterna behöver lämnas in. Sammanta-
get överväger beskrivningar av bristkaraktär, speciellt rörande eleven. Ana-
lys av innehåll gjordes utifrån förekommande topiker och gav att det van-
ligaste innehållet rör elevens arbetsförmåga, elevens frånvaro och strategier 
för stöd. Det sistnämnda ofta opreciserat. I stället är det vanligt med upp-
maningar till kontakt (i första hand eleven och i andra hand läraren ska 
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kontakta någon, oftast annan personal på skolan) eller uttryck för att en 
plan behöver eller ska göras. Lärarnas förhållande till mallen förefaller 
komplicerat eftersom innehållet både följer rubrikerna och inte. Eftersom 
åtgärdsprogrammen utformas mycket olika blir slutsatsen att mallen inte 
styr lärarnas skrivande på ett sådant sätt att texterna likriktas. Det före-
kommer både åtgärdsprogram utan åtgärder och arkiverade dokument som 
lärare uttryckligen menar inte ska betraktas som åtgärdsprogram, trots att 
de motsvarar det innehåll som efterfrågas i riktlinjerna. Därigenom aktua-
liseras frågor om huruvida lärare skriver på ett visst sätt för att det är ett 
åtgärdsprogram eller om det är ett åtgärdsprogram för att lärare skriver på 
ett visst sätt.  

8.4.1 Åtgärdsprogram som handling i en professionell praktik 
Att se skrivande som handling i en social praktik innebär enligt Clark och 
Ivanič (1997) att se hur flera faktorer eller processer samspelar genom skri-
vandet (se figur 8.2). När lärarnas skrivande av åtgärdsprogram jämförs 
med Clark och Ivaničs skrivprocess framträder möjliga problem på flera av 
de inledande och grundläggande aspekterna av skrivprocessen. 

 
Lärarna har redan inför själva formulerandet en förförståelse om att skri-
vandet av åtgärdsprogram innebär risker och kräver försiktighet (se 8.2.3 
Operationalisering av den egna språkförståelsen). Det är del av deras inle-
dande analys av uppgiften. Skrivandet av åtgärdsprogrammen påverkas tyd-
ligt av att lärarna använder sin förförståelse av liknande skrivhändelser, vil-
ket resulterar i stora likheter mellan texten under åtgärdsprogrammets inle-
dande rubrik och den anmälan om särskilt stöd från undervisande lärare 
som föregått upprättandet av åtgärdsprogrammet. Denna form av återan-
vändning av innehåll förklarar delvis det stora fokus som läggs på elevens 
brister. Detta hör också samman med osäkerhet kring etablering av skriv-
händelsens mål och syfte: vad ska åtgärdsprogrammet i första hand vara till 
för? När läraren sammanställer kunskaper, åsikter och känslor talar ana-
lysen av åtgärdsprogrammen för att lärare ibland antingen har brist på kun-
skap om elevens egentliga behov, eller att de sätter de egna känslorna i 
första rummet. Detta stämmer överens med lärarnas tal om att bedömning-
arna de gör om elever till stor del är subjektiva. När de skriver förväntas de 
uttrycka sig objektivt och att under lång tid framöver stå till svars för sin 
subjektiva och situationella bedömning. Skrivandet kännetecknas således av 
en beredskap för kommande granskning.  
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 Figur 8.2 Svårigheter vid skrivande av åtgärdsprogram – sammanställning av lärares 
tal och text – utifrån Clarks och Ivaničs (1997) representation av skrivprocess och 
skrivande som handling i en social praktik. (Aktualiserade aspekter är markerade 
med grått.) 

  
Clark och Ivanič, nämner hänsyn till begränsningar i tid och rum vilket – i 
fallen med åtgärdsprogrammen som enbart innehåller en planering över ett 
kommande åtgärdsprogram – belyser att några lärare vid skrivtillfället har 
svårt att avgöra var i processen kring särskilda åtgärder dokumentet hör 
hemma. I kombination med förförståelsen att texten är svår eller riskabel 
att skriva, kanske lärare ser skrivhändelsen som problematisk och något de 
önskar få gjort utan dröjsmål, vilket gör att skrivandet sker innan det finns 
något program att skriva om. Att lärarna inte skriver för en och samma 
läsare framgår av analysen. Åtgärdsprogrammen är komplexa vad gäller lä-
sare och det påverkar förstås möjligheten till anpassning eller hänsyn till 
läsaren. Det finns belägg för att lärarna i stor utsträckning vänder sig till 
eleven med imperativ om förbättrad arbetsinsats, och i några få fall till kol-
legor i form av didaktiska tips som kan hjälpa eleven. Föräldrar, rektor och 
stödpersonal är också förväntade läsare. Inte minst behöver lärarna förhålla 
sig till att dokumentet är offentlig handling. De uppmanas att formulera sig 
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på ett sådant sätt att åtgärdsprogrammet inte behöver skyddas av sekretess. 
Skrivprocessaspekten formulera de egna idéerna hänger samman med de ti-
digare nämnda aspekterna kring analys av uppgiften, mål och syfte, samt 
sammanställandet av kunskaper, åsikter och känslor. Att lärarna vid skri-
vandet av åtgärdsprogram hanterar flera motstridiga diskurser framgår 
både av textanalyserna och av intervjuerna. Det är noterbart att lärare 
ibland väljer att formulera de egna idéerna på ett sätt som motstår styr-
ningen. Det kan inte uteslutas, och är till och med troligt, att det på skolan 
finns normer som stödjer ett sådant motstånd.  

 
Att lärarna handlar efter eget initiativ och avviker från mallar och riktlinjer, 
men på samma gång ändå följer dem är intressant utifrån en diskussion om 
vem eller vad som styr lärares professionella handlande. Vilka konsekvenser 
får lärares avvikelser från mallar och riktlinjer utifrån de av Englund och 
Solbrekke (2015) presenterade logikerna professionellt ansvar respektive re-
dovisningsskyldighet? Är det en form av motstånd mot styrning: en (egen) 
utvidgning av det professionella handlingsutrymmet eller ett resultat av brist 
på kompetens? De många uppmaningarna till eleven om att skärpa sig har 
en stark betoning på auktoritet, som om elevernas problem skulle minska 
om lärarens disciplin blev tydligare. (Jfr Landahls studie om lärares genom 
tiderna förändrade auktoritet och omsorg, 2006.) Det förekommer drag av 
omsorg i åtgärdsprogrammen, men relationen till eleven tar i åtgärdspro-
grammen främst form av disciplinerande uppmaningar (jfr Andreasson, 
2007). Detta är intressant med tanke på att riktlinjerna betonar elevernas 
stöd och rättigheter, och att auktoriteten i riktlinjerna snarare vänder sig 
mot lärarna själva med myndighetston (lagtext) i riktlinjerna för hur arbetet 
ska utföras (och dokumenteras). Det kan också ses som en följd av lärares 
minskade medel att disciplinera elever. Åtgärdsprogrammet blir ett disci-
plinmedel i stället för ett omsorgsmedel. Delstudien bekräftar i stor ut-
sträckning Andreasson (2007) forskning där åtgärdsprogram studeras ur 
identitets-, genus-, makt- och styrningsperspektiv. Samma sak gäller annan 
forskning om elevdokumentation (se Andreasson & Asplund Carlsson, 
2009; Asp-Onsjö, 2006, 2011, 2012; Hirsh, 2013; Lahdenperä, 1997). 
 
En fråga som inte låter sig undvikas är varför lärarna i både tal och handling 
(text) uttrycker att åtgärdsprogrammet handlar om eleven och inte om sko-
lan och undervisningen, särskilt som beskrivningen av eleven är en av de 
känsligaste sakerna och det svåraste att skriva om, enligt lärarnas tal. För-
modligen påverkas detta av en lång tradition av lärare som bedömare av 
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elever och osäkerhet över tänkt mottagare. Lärarens auktoritet bygger till 
en del på rätten att bedöma. I den management-styrda skolan verkar åt-
gärdsprogrammet kunna fungera som skolledningens kontroll av läraren 
och lärarens förmåga att undervisa eleverna. Sett så blir åtgärdsprogrammet 
ett sätt att granska lärares arbete och att begränsa deras handlingsutrymme. 
Åtgärdsprogrammet, om det fokuserar på lärarnas oförmåga att lära eleven, 
kan därmed ses som en auktoritetshandling riktad mot lärarna själva: en 
kontroll. Lärarnas tal om svårigheten att göra en objektiv bedömning av en 
elev, hennes kunskaper och skälen till att kunskaper saknas – utifrån en 
begränsad tillgång till information om eleven – kan både ses som en reser-
vation mot den syn på lärande, kunskap och bedömning som framkallas av 
en ökad dokumentation av lärares yrkesverksamhet och som en reservation 
mot att själv vara det granskade objektet i en sådan praktik. Ovan har fram-
förts att lärarna inte säger sig veta vad som egentligen pågår i och omkring 
eleven, att de bara har en begränsad tillgång till information att göra be-
dömningar utifrån. Innebär professionalism att undvika att dra slutsatser 
om elevers behov när underlaget för bedömningen är bristfälligt, eller inne-
bär professionalism kompetens att kunna dra slutsatser utifrån det underlag 
som är tillgängligt? Eller handlar problemet om hur lärarna förstår villkoren 
för muntlig respektive skriftlig kommunikation? Denna kamp mellan dis-
kursiva villkor i samband med lärares skrivande undersöks vidare i näst-
kommande kapitel.  
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9 Att enas om ett gemensamt sätt att skriva   
omdömen 

9.1 Introduktion 
Att lärares skrivande är en social aktivitet i en professionell praktik accen-
tueras när ett kollegium ska komma överens om hur texter ska utformas. I 
det här kapitlet undersöker jag gymnasielärares skrivpraktiker med fokus 
på skrivande av omdömen i samband med utvecklingssamtal och på vilket 
sätt det är problematiskt att i kollegiet komma överens om en gemensam 
mall för hur sådana omdömen ska skrivas. Intresset för den kollegiala pro-
cessen och den återkommande skrivhändelsen omdömen som underlag för 
utvecklingssamtal kommer sig av att lärarna under studiens gång återkom-
mande talar om detta. Efter tre års arbete i kollegiet med att ta fram en 
gemensam mall finns hösten 2014 fortfarande ingen gemensam sådan.  
 
I denna delstudie fördjupas undersökningen av lärares skrivpraktiker ge-
nom en analys av arbetet med mallen för skrivandet av omdömen som en 
förhandling om professionellt handlingsutrymme: vad motiverar standardi-
sering respektive diversifiering av skrivandet? Kampen om handlingsutrym-
met hanteras i studien förenklat som en kamp mellan styrning, stöd och 
standardisering gentemot diversifiering, frihet och kreativitet. Undersök-
ningsfrågorna som driver denna delstudie är: 
 

i) Hur ser skillnader i lärarnas individuella skrivpraktiker kring 
omdömen ut? 

ii) Vilka villkor för skrivande framträder genom lärarnas moti-
veringar av standardisering respektive diversifiering i samband 
med skrivande av omdömen? 

iii) Hur kan svårigheter i arbetet med att skapa en gemensam mall 
för skrivande förstås som manifestationer av motstridiga pro-
fessionalismdiskurser? 

 
Delstudien baseras på fältanteckningar och ljudupptagningar från samtliga 
fältstudier (informantgrupp C) under tre år, analys av insamlade texter samt 
en avslutande fråga under slutintervjuerna (informantgrupp B) om i vilken 
utsträckning de förändrat sitt skrivande av dessa omdömen sedan studiens 
inledning. Den huvudsakliga datainsamlingen gjordes genom två olika for-
mer av samtal som dokumenterats med ljudupptagning: enskilda samtal, 
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huvudsakligen med informanter i grupp B samt ett gruppmöte mellan äm-
nesföreträdare och skolledning våren 2013. Analyserade enheter är i denna 
delstudie fältanteckningar om processen, ljudupptagningar av lärares tal om 
skrivandet av omdömen och det gemensamma arbetet med att skapa en 
mall, samt skrivna omdömen (texter) som samlats in. Urvalet av texter har 
gjorts efter principen att skillnader i praktiker ska framträda. Analysen har 
induktiv utgångspunkt och har följt stegen för generell analys (Rapley, 
2011). 
 
Förhandlingen om vilket handlingsutrymme lärarna ska ha individuellt i 
förhållande till kollektivet när de skriver omdömen inför utvecklingssamtal, 
uttrycks i resultatbeskrivningen som en analys utifrån motiv för standardi-
sering respektive diversifiering. Det ska förstås mot bakgrund av en på-
gående samhällelig (och pedagogisk) diskussion om professionalism och ut-
ifrån vilken logik kvalitet i lärares pedagogiska arbete ska avgöras, samt en 
professionaliseringsprocess där lärare i förhållande till andra aktörer strävar 
efter bestämmanderätt över det egna arbetet. (Englund och Solbrekke, 
2015). Kampen manifesteras simultant på flera nivåer av den sociala prak-
tiken: kollektivet, individen och texten och i detta fall rör det sig om den 
individuella lärarens handlingsutrymme gentemot lärarkollektivet. På en 
kollegial (institutionell) nivå beskrivs processen med fokus på vem som ini-
tierar och genomför arbetet med mallen. På en individuell nivå beskrivs lä-
rares tal om det egna skrivandet av omdömen med fokus på handlingsut-
rymme och begränsat respektive fritt skrivande. På textnivå framträder 
bland annat lärarens auktoritet och närvaro i texten.  
 
Resultatet från den föregående delstudien om skrivande av åtgärdsprogram 
visar att utifrån Clark och Ivaničs skrivprocess (1997) härrör problemen 
med åtgärdsprogrammen till stor del från aspekter av skrivande som har 
samband med skribentens identitet: formulera de egna idéerna, klargöra det 
egna ställningstagandet gentemot de egna idéerna, etablera en skribentiden-
titet samt avgöra hur ta/inte ta ansvar för de egna idéerna. Skribentens iden-
titet framträder genom auktoritet och närvaro i texten (Clark och Ivanič, 
1997; Ivanič, 1998). Lärares identitet som skribenter är inte minst beroende 
av deras syn på sin professionella roll och på professionalism. När lärare 
engageras i en arbetsprocess med syftet att komma överens om ett gemen-
samt sätt att skriva – efter en mall – då utmanas flera av de enskilda indivi-
dernas uppfattningar om vad denna text ska innehålla och hur denna text 
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ska utformas, och flera av dessa uppfattningar bygger på enskildas föreställ-
ningar om vad som är professionellt handlande. Den enskilda lärarens upp-
fattning om professionalism är i sin tur uppbyggd av förväntningar från 
andra lärare, från externa aktörer och från dem själva. 
 

9.2 Kontext 
Enligt skollagen ska eleverna fortlöpande få information om sin kunskaps-
utveckling och ”lärarna ska samverka med och informera vårdnadshavare 
om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2012). 
Hösten 2011 ökar kraven på dokumentation av elevers utveckling i sam-
band med att gymnasiereformen Gy 11 införs. I samband med det inleds ett 
på den aktuella skolan flerårigt arbete för att komma överens om en mall 
för hur omdömen för utvecklingssamtal ska skrivas. Här presenteras först 
en sammanfattning av processen sett över tid och därefter en beskrivning av 
de rutiner som finns kring utvecklingssamtalet så att den återkommande 
skrivhändelse som här studeras, även kallat omdömesskrivandet, kan pla-
ceras i en kontext: utvecklingssamtalet och skrivande i samband med detta.  

9.2.1 Processens förlopp  
Med ursprung i omsorg om elever och hur dessa framställs i text efterfrå-
gade lärare tydligare stöd från skolledningen i samband med skrivandet av 
åtgärdsprogram hösten 2011. Språket som användes var transparent på ett 
sätt som riskerade att kränka elever. Ett förslag om stöd var att det skulle 
vara möjligt att välja formuleringar från en rullgardinslist i lärplattformen. 
En annan synpunkt var att elever kunde känna sig kränka av att bli sam-
manfattade i punkter. Detta resonemang överfördes till att gälla omdömen. 
 
Våren 2012 fanns rutinbeskrivningar som innebar att utvecklingssamtalet 
skulle innehålla tal om både elevens trivsel och kunskaper. Underlag för 
detta samtal samlades in från undervisande lärare och användes som un-
derlag för samtal med föräldrar och elever. Hösten 2012 fick ämneslagen i 
uppgift att diskutera hur de tyckte att en mall för texten underlag för ut-
vecklingssamtal borde se ut. De skulle diskutera innehållet i och omfatt-
ningen av den information undervisande lärare skulle skicka till den lärare 
som höll i utvecklingssamtalet. Våren 2013 fortgick arbetet. I april hölls ett 
möte mellan ämnesföreträdare och skolledning där riktlinjer för en skolö-
vergripande mall för underlag för utvecklingssamtal skulle tas fram utifrån 
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ämneslagens olika förslag. Vid mötets slut fattades beslutet att skolled-
ningen skulle ta fram ett förslag på en blankett att använda efter beslut på 
nästa möte. Blanketten skulle innehålla delarna betygsprognos, elevens 
starka sidor och möjlighet till förbättring. Under sommaren 2013 – några 
veckor efter att det ovan nämnda mötet ägt rum – fattade skolledningen 
beslutet att Skolverkets matriser för kunskapsutveckling skulle användas i 
stället. Därmed avbröts arbetet med att utforma en mall (eller blankett) så 
som beslutats på mötet med ämneslagsledarna. Ändringen berodde på att 
en av skolledarna fått information om att matriser från Skolverket kunde 
läggas in centralt i skolans digitala lärplattform, användas (redigeras) och 
delas mellan olika personer. Skolledningen fann således en teknisk lösning 
för vad de främst såg som ett kommunikationsproblem. Skolledningen med-
delade att lärarna skulle få hösten på sig att sköta övergången till detta nya 
teknikbaserade system för underlag för utvecklingssamtal och våren 2014 
matriserna i lärplattformen användas av alla lärare. En majoritet av skolans 
lärare påbörjade en utbildning i bedömning för lärande (BFL) på högskole-
nivå, och därmed fanns inte heller tid att arbeta med gemensamma mallar 
på ämneslagstiden.  
 
Våren 2014 hade matriserna fortfarande inte lagts in i lärplattformen på 
grund av att skolledningen inlett upphandlingen av en ny lärplattform som 
planerades tas i bruk hösten 2014. Lärarna fortsatte i stället använda de 
egenframtagna, individuella mallar för utvecklingssamtal som de använt 
hela tiden, eftersom det inte hade fattats beslut om några gemensamma mal-
lar. Under intervjuer våren 2014 framstod det i samtalen med lärarna inte 
längre som ett problem att det saknades gemensam mall. Ingen lärare upp-
gav i samtal eller intervjuer att de ändrat sitt sätt att skriva omdömen inför 
utvecklingssamtal. Hösten 2014 påbörjade resterande del av lärarna BFL-
utbildningen, vilket innebar att en stor del av personalen fortfarande lade 
alla fortbildningsresurser på högskolekursen avvaktade skolledningen med 
framtagandet av en gemensam mall. Skolledningen menade att det eventu-
ellt var aktuellt att hösten 2015 återuppta arbetet med omdömen och feed-
back. En effekt av BFL ansågs av skolledningen vara att de flesta lärare nu 
var bekanta med matriser som ett redskap för bedömning och det gav nya 
utgångspunkter för samtal i kollegiet.  
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9.2.2 Rutiner kring utvecklingssamtal och skrivande i samband 
med detta 
Enligt rutinerna för utvecklingssamtal på den aktuella skolan ska elevens 
klassföreståndare ansvara för att varje termin erbjuda eleven och elevens 
föräldrar (i de fall eleven inte är myndig) ett utvecklingssamtal där elevens 
skolsituation gås igenom. Sedan hösten 2013 anger rutinerna att hösttermi-
nens samtal ska ha fokus på elevens trivsel och motivation medan vårtermi-
nens samtal även ska innehålla betygsprognos för de olika ämnen eleven 
läser. Tidigare hade både höstens och vårens utvecklingssamtal samma rikt-
linjer för innehållet. För att få överblick över elevens skolsituation även i de 
ämnen som klassföreståndaren själv inte undervisar är hen beroende av in-
formation från undervisande lärare. Det är behovet av denna information 
som texten underlag för betygsamtal (omdömet) ska svara mot. Varje un-
dervisande lärare ska förse elevernas respektive klassföreståndare med in-
formation. Klassföreståndare ska sammanställa informationen och delge 
deltagarna på utvecklingssamtalet för att en adekvat diskussion om elevens 
skolsituation ska kunna föras. Enligt rutinerna ska samtalet dokumenteras 
genom ett protokoll som deltagarna undertecknar. Klassföreståndare ska 
sedan spara protokollet. Det är möjligt för elever och föräldrar att avstå 
samtalet och elever som är myndiga har möjlighet att sköta hela processen 
utan föräldrar. Under studiens andra år erbjöds föräldrar av vissa klassfö-
reståndare att i stället för samtalet få enbart skriftlig information, ett erbju-
dande några föräldrar antog. Det finns stora likheter både vad gäller inne-
håll och utformning mellan de olika texter som kringgärdar utvecklings-
samtalen och som nämnts här (underlag, protokoll, skriftlig information 
som ersätter samtalet), men i centrum för denna delstudie står enbart den 
text som förmedlas mellan undervisande lärare och elevens klassförestån-
dare, det vill säga underlag för utvecklingssamtal, här kallat omdömet.  
 

9.3 Skillnader i individuella praktiker 
Den presentation av lärares individuella skrivpraktiker som här görs är äm-
nad att visa på skillnader. Exemplen är  valda för att illustrera lärarnas olika 
sätt att se på och använda texten omdömen som underlag för utvecklings-
samtal. Till det har lärares tal om omdömen och texter analyserats för att 
undersöka skillnader kring uppfattade mottagare av texten och kring inne-
hållet. Dessa aspekter av skrivande har samband med varandra och med 
hur lärare uppfattar professionalism.  
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9.3.1 Olika mottagare 
Under slutintervjuerna får lärarna en direkt fråga om vem de i första hand 
tänker sig som läsare eller mottagare av det skrivna omdömet inför utveckl-
ingssamtal. Svaren på frågan varierar: läraren själv, eleven, elevens föräld-
rar, klassföreståndaren och rektor. Även Skolinspektionen förekommer som 
svar, men då tillsammans med någon annan tänkt läsare. En analys av sam-
talet vid det nämnda mötet visar också att lärarna tänker sig olika huvud-
sakliga mottagare av texten.  

Läraren själv 
En intervjuad lärare som undervisar många elever menar att hen själv är den 
läsare omdömena främst är skrivna för. Läraren använder omdömena för 
att skapa sig överblick över elevernas utveckling och använder sedan samma 
text som underlag för utvecklingssamtal och för betygssamtal med eleven. 
En annan lärare som undervisar färre antal elever, men i flera kurser, talar 
om fördelen med att ha utformat en text som både fungerar som underlag 
för betygssamtal och utvecklingssamtal. Hen ser det som ett stort stöd för 
egen del när det gäller att hålla ordning på alla olika kurser, moment och 
kursmål. 

Elever  
Vid observationer av en lärares skrivande av omdömen syns att läraren i 
omdömena mestadels omtalar eleverna som han, hon eller vid namn, men 
det förekommer också att det i någon enstaka text står du. När det varierade 
tilltalet (eller omtalet) påpekas kan läraren inte klart redogöra för varför 
det har blivit du i omdömet för en av eleverna, men säger att det nog har 
att göra med att eleven är den tänkta mottagaren. Det varierade tilltalet 
visar att texten har en komplex uppsättning mottagare och den används i 
olika sammanhang och med olika funktion. En lärare, som utformat omdö-
met till en form av tävling har i första hand utformat omdömet för eleverna 
som tänkta läsare, och på ett sådant sätt att texten inte är tillgänglig för 
andra läsare. Eleverna själva är nämligen de enda som vet vilket nummer 
som är deras och därmed de enda förutom undervisande lärare som vet vil-
ken rad i matrisen som rör dem själva. (Se exempel 9.3.) 

En lärare lyfter på mötet med ämnesföreträdare och skolledare vid minst 
två tillfällen fram eleverna som mottagare:  
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… läraren lyfter fram ett exempel från Skolverkets för bedömning av nation-
ella prov, med matris och kommentar. Poängen är att man kan visa hur ele-
ven ligger till. Hen får frågan om eleverna själv får kommentera den. ”Nja”, 
men eleven är med när man pratar om den.  

/- - -/ 

Läraren som uttalade sig tidigare om att det är viktigt att visa med en matris 
hur eleven ligger till lyfter åter att det viktigaste är att komma fram till något 
som tydligt kommunicerar till eleven hur de ligger till och vad de ska öva på. 
Inom ämnet kommer de att ta fram en sådan mall säger läraren. (Gruppsam-
tal april 2013, fältanteckningar.) 

 

Läraren blir varken motsagd eller ifrågasatt, trots att fler lärare i enskilda 
samtal säger att de tänker sig att eleven redan fått informationen vid betygs-
samtalet med läraren och att det nu är föräldrarna eller någon annan som 
är främsta mottagaren. Även om flera mottagare inte utesluter varandra 
verkar deltagarna på mötet inte uppmärksamma att de inte har någon ge-
mensam utgångspunkt när det gäller huvudsaklig mottagare av texten.  

Föräldrar 
Några lärare skriver omdömen med elevens föräldrar som främsta motta-
gare. På mötet lyfter en lärare från ett yrkesförberedande program upp för-
äldrarnas perspektiv men tystas av rektor med att detta inte hör till omdö-
met utan ska skötas av klassföreståndaren på annat sätt, nämligen muntligt. 
I det fortsatta samtalet på mötet får rektor medhåll av en lärare medan en 
annan lärare öppnar för att dessa frågor kanske ändå kan ingå i omdömet 
under punkten ”svaga sidor”: 

Läraren som ställde frågan ifrågasätter sin egen idé och säger att det kan bli 
för kontrollerande, men att det ändå kan vara viktig information om elev 
och föräldrar inte är nöjda med hur det går betygsmässigt för eleven. Dis-
kussion. En lärare svarar att detta vet ju eleverna, och att hjälpa föräldrarna, 
eller vad föräldrarna tycker om betyget, är hon inte intresserad av. De får ta 
sin diskussion hemma om hur eleven sköter sig. Hon tar i stället samtalet om 
detta direkt med eleven i skolan. Det är bäst för eleven. (Gruppsamtal april 
2013, fältanteckningar.) 

Lärarens roll gentemot föräldrarna är inte helt entydig: några vill ha aktiv 
hjälp av föräldrarna och andra ser det som att de rapporterar till föräldrarna 
för kännedom. 
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Kollegor 
Flera lärare säger att de först och främst skriver för kollegan som ska hålla 
i utvecklingssamtalet, det vill säga klassföreståndaren. Några av dessa lärare 
nämner även föräldrarna som mottagare, men att informationen kommer 
att gå via kollegan. Att kollegan betraktas som mottagaren verkar avgö-
rande för några lärares syn på vad som kan skrivas i omdömet och inte. 
Lärare som i första hand tänker sig att det är den kollega som håller i sam-
talet som också är mottagare av texten ställer högre krav på mottagarens 
förmåga att läsa och förstå begrepp från Skolverket och att den mottagande 
läraren själv avgör hur informationen ska hanteras under mötet. Det är så-
ledes även möjligt att tänka sig att ett omdöme som han är lat99 inte är 
direkt ämnat för elevens eller föräldrarnas ögon utan för att i första hand 
ge klassföreståndaren förståelse för problemet. Det är fler lärare som talar 
om elever i termer av personliga egenskaper än som säger sig skriva detta, 
och detta bidrar till skillnaden mellan de lärare som tänker sig texten som 
ett internt meddelande mellan två lärare och de lärare som tänker sig texten 
som kommunikation mellan lärare och förälder eller elev. Efter att det 
nämnda mötet ägt rum blir rektor uppmärksammad på att alla lärare inte 
verkar tänka sig samma mottagare av texten. Rektor anser att kollegan som 
håller i utvecklingssamtalet är den givna mottagaren och avser meddela det 
till lärarna så att problemet löses. Den stora skillnaden i hur lärarna hante-
rar omdömena under utvecklingssamtalen gör att det trots instruktioner om 
en gemensam mottagare förekommer avgörande skillnader i synen på hur 
texten bär utformas. Några lärare går inte igenom andra lärares enskilda 
omdömen med eleverna, utan talar om situationen i stort, medan andra lä-
ser upp eller lämnar över andra lärares skriftliga omdömen, med eller utan 
samtal kring detta.  

Rektor 
En lärare säger att underlagen för utvecklingssamtal skrivs med rektor som 
huvudsaklig mottagare. Det är rektor som vill att arbetet utförs. Omdömet 
är således ett bevis för att läraren utfört sitt ålagda arbete. Detta kan ställas 
i relation till att flera lärare säger att de inte tycker att arbetet med omdö-
men fyller någon funktion sett till kommunikationen med eleverna, och att 
flera lärare enbart skriver ett (preliminärt) betyg. De lärare som antingen 

                                                      
99 På skolan har det hänt att en lärare skrivit Han är lat, och det används återkom-
mande som exempel på hur lärare inte får skriva omdömen och som påminnelse om 
varför arbetet med mallen är viktigt.  
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skriver omdömet för rektor eller i form av enbart ett betyg säger att varje 
elev vet precis hur de ligger till och vad som krävs av dem för att få högre 
betyg eftersom läraren pratar med eleverna om det när de ses på lektionerna. 
Underlaget för utvecklingssamtal är således mest en formalitet som skolled-
ningen beslutat om. Läraren har själv utformat en ”enkel mall” (som hen 
uttryckte det) som hen kopierar upp och fyllde i för hand för varje elev. Den 
inleds med följande ord: Vi har nu gjort ca halva kursen Matematik 2a/2b 
och hittills haft två små prov. Så här lite efter halvtid kommer här en be-
dömning av hur du ligger till betygsmässigt. Förutom elevens namn och da-
tum för dokumentationen finns rutor för närvaro (uttryckt i procent), en 
preliminär betygsbedömning och en ruta för eventuell kommentar, vilken 
många gånger lämnas tom. (Se exempel 9.1.)  
 

Exempel 9.1. Omdöme med rektor som främsta mottagare. 

Skolinspektionen  
Skolinspektionen nämns inte av lärarna som primär mottagare, men under 
samtalet på mötet är det tydligt att rädslan för granskning är en viktig del 
av hur omdömen utformas. En stor del av mötet innehåller tal om gransk-
ning, och en i jämförelse liten diskussion förs om vad syftet med omdömen 
är. Redan i inledningen av mötet nämns att omdömet bör innehålla en be-
tygsrelaterad bedömning, en kommentar om elevens starka sidor och en 
kommentar om elevens svaga sida. Flera lärare opponerar sig mot ordet 
”svaga” och betonar starkt att det var olämpligt. Det påminns om att skolan 
kan blir granskad utifrån, av Skolinspektionen, och då är det viktigt att ha 
uttryckt sig rätt. Inför mötet talar flera lärare om att de vill att skolan ska 
köpa omdömesmaterial från ”ett proffs” (ett kommersiellt företag), men 
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rektor meddelar på mötet att hen låtit kolla upp det aktuella företaget och 
att det ”inte hade fått godkänt av Skolinspektionen”. Det förstärker bilden 
av Skolinspektionen som tuff granskare och att det är svårt att skriva om-
dömen. I intervjuer om lärarnas skrivande framgår rädslan för att blir grans-
kad som en aspekt av skrivande som är ständigt närvarande för lärarna när 
de talar som sitt skrivande. Främst är det Skolinspektionen som är den ut-
talade granskaren, men även föräldrar, kollegor, skolledning eller till och 
med media kan ha granskarrollen. Den enda mottagargrupp som inte nämns 
som potentiell granskare är eleverna.  

9.3.2 Samma mottagare men olika uppfattning om professionalism 
Textens funktion hör samman med hur skribenten väljer innehåll och utfor-
mar den. Jag vill med några exempel visa hur lärare, som alla anger elever 
som primär mottagare, utformar och väljer innehåll olika beroende på vil-
ken funktion de vill att texten ska fylla i relation till eleven och elevens lä-
rande. I exemplen visas närmare hur lärarna utformar texten i kombination 
med sina tankar om syfte och funktion. Det inte räcker med att lärarna har 
samma tänka mottagare för att texterna de skriver ska utformas lika.  

Att skapa överblick och ordning 
En lärare i språk använder poäng från prov för att sammanställa omdömen 
om elevers kunskaper i ämnet. Omdömet inleds med en beskrivning av vad 
som skett hittills i kursen vad gäller uppgifter eleven redovisat, vilken är 
samma för alla elever. Sedan följer en för eleven unik beskrivning av poäng 
på prov samt en översikt av vilka uppgifter eleven lämnat in och inte. Även 
i denna text kan ett glidande tilltal observeras. Jämför det inledande ele-
verna ska ha gjort … med ser fram emot din bokredovisning mot slutet av 
texten (se exempel 9.2). Läraren framhåller i samtal sin roll som ansvarig 
för dokumentationen av vilken elev som gjort vad, så att ingen elev missar 
att lämna in underlag för bedömning.  
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Exempel 9.2. Att skapa överblick och ordning 

Att motivera elever genom tävling 
En lärare har utvecklat ett eget system för feedback av hur eleven ligger till 
i form av en Excellfil där läraren skriver in elevernas provresultat på en 
klassöversikt (se exempel 9.3). Varje elev är ett nummer, och det är enbart 
de själva som vet vilket, och således vilken rad som handlar om just dem. 
Åtminstone avslöjar inte läraren detta för dem. Varje examination multipli-
ceras med en faktor för att ge en poäng. Detta skapar en tävling: ”Eleverna 
vill inte ligga i botten och de i toppen slåss om toppositionen.” Läraren har 
i diskussion med eleverna om hur tävlingen ska utformas krävt att få ha 
kvar ett subjektivt mått i slutet där hen kunde kompensera om det blev fel. 
Detta sker genom den kolumn som kallas lektions-kunskaper. Maxpoängen 
för de kommande momenten är inte satta, så dessa kan vägas tyngre än de 
tidigare. Båda dessa delar är viktiga för läraren eftersom det annars kunde 
bli så att hen tvingas sätta betyg enbart efter resultatet på examinationerna, 
vilket läraren varken anser vara rätt eller rimligt 
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Exempel 9.3. Att motivera elever genom tävling 

Omdömet presenteras som en tävling på grund av att läraren menar att det 
motiverar eleverna, men samtidigt använder läraren den faktor som exam-
inationerna multiplicerades med för att delvis styra så att de elever som ge-
nom undervisningen som helhet visar att de når upp till olika kriterier, också 
får de betyg de förtjänar. På så sätt presenteras omdömet som en tävling i 
större utsträckning än det verkligen är. Det är problematiskt att översätta 
betygskriterier till poäng, men på det här sättet uppfattar eleverna både hur 
de ligger till och blir motiverade att jobba vidare, menar läraren. Läraren 
utformar således omdömet i första hand för eleverna som tänkta läsare.   

Att motivera elever genom beröm och uppmaningar 
Omdömen som kort beskriver vad eleven gjort tillsammans med förslag på 
hur eleven ska arbeta vidare för att nå ett högre betyg är vanliga på den 
aktuella skolan. Läraren som skrivit följande omdöme betonar elevens po-
sitiva sidor samtidigt som eleven uppmanas att koncentrera sig på skolar-
betet (se exempel 9.4).  
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Exempel 9.4. Att motivera elever genom beröm och uppmaningar. 

Den inledande delen är en genomgång av bedömningen för de uppgifter ele-
ven gjort i kursen och fokus ligger på det eleven visat att hon kan. Flera 
positiva formuleringar förekommer: … blir resultatet fantastiskt och nästan 
obegripligt bra. Som avslutning följer en rad uppmaningar som framstår 
som mer kritiska: framför allt genom att varje mening inleds med imperativ. 
Det tilltal som inledningsvis är ett omtal av eleven övergår i den avslutande 
delen till ett direkt tilltal. 
 
Sammanfattningsvis uppger de olika lärarna många skilda mottagare som 
den de i första hand skriver texter för. Det förekommer också dubbla mot-
tagare liknande Bakhtins superadressat, vilket innebär att omdömet i den 
situationella kontexten förefaller riktas mot elever och föräldrar, medan det 
i själva verket riktas mot rektor med budskapet att läraren utfört sitt arbete. 
I samtliga fall med superadressat står eleven som galjonsfigur för en hand-
ling egentligen riktad mot någon annan. Många lärare uppfattar inte något 
behov av att samtala om omdömen med eleven, eftersom detta gör vid tidi-
gare tillfälle. Uppfattningarna om mottagare är i hög grad varierande, lik-
som omdömen riktade till samma mottagare.  

9.3.3 Innehåll – funktion 
Det finns i delstudien många exempel på hur lärare förstår omdömets funkt-
ion olika. Ovan ges tre olika exempel på olika förståelser av vad som främ-
jar elevers lärande och vilket som är lärarens uppdrag. Mötet mellan skol-
ledning och ämnesföreträdare våren 2013 resulterar i en upprörd diskussion 
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om vilket lärarnas uppdrag egentligen är och frågor om resursfördelning. 
Under mötet blir det tydligt att det är många aspekter av lärares profession-
ella uppdrag som berörs av den diskuterade texten. Uppfattningarna om 
lärarnas uppdrag och ansvar går isär, och det uppstår framför allt spän-
ningar mellan den ena skolledaren (i exemplen kallad rektor) och en lärare 
i samband med att rektor menar att omdömet inte ska handla om vad eleven 
ska göra utan om vad läraren ska göra.  

Omdömen om annat än kunskaper 
Som framgår av exemplen innehåller omdömena många gånger både ett 
omdöme kring elevens kunskaper i ämnet (ofta i form av ett preliminärt 
betyg) och omdömen kring mer sociala delar av elevens skolsituation (mo-
tivation och ordningsuppförande inräknat). Det skrivs i några omdömen 
om hur eleven har kämpat och jobbat (se exempel 9.8), och även om elevers 
goda ansvarstagande för de egna studierna, men även att de ska komma i 
tid och inte distrahera sig med mobiltelefonen. Precis som tidigare nämnts 
så är elevers motivation och trivsel en stående punkt på dagordningen för 
utvecklingssamtalet. Ingen lärare uttrycker i intervjuerna problem med att 
formulera elevernas ämnesmässiga kunskapsutveckling, oavsett om de an-
vänder sig av texter från Skolverkets eller inte.100 Att däremot bedöma och 
beskriva elevens motivation, trivsel och sociala situation beskriver lärarna 
som svårt.  

 
Under mötet ställer en lärare frågor kring innehållet vad gällde elevens ar-
betssituation i omdömen: ”Behöver man veta hur det går för ens barn? Har 
man med datorn, är man koncentrerad?” På det svarar rektor att det är 
klassföreståndarens uppgift att ta hand om detta muntligt. Detta svar följs 
inte av någon kommentar från lärarna. Samma lärare tar senare upp att 
elevers förmåga att hålla ordning på sina saker kan vara ett konkret sätt för 
läraren att arbeta med elever som har problem att nå målen.  

En lärare menar att det ändå ofta är elever som har problem med datorn som 
också har problem att nå målen. ”Tar man tag i det ... att alltid ha ordning 
på datorn så kanske det andra följer efter …” Det skulle vara något konkret 
att som klassföreståndare ta tag i, säger läraren som sedan backar eftersom 

                                                      
100 Det förekom däremot att lärare beskrev det som en tråkig del av lärararbetet; att 
fokuseringen på betyg ibland hindrade elevernas lärande och undervisningen; eller 
att det var svårt att bedöma, särskilt enskilda delar av kurser; men det framställdes 
inte som ett problem för läraren att formulera elevens ämneskunskaper. 
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de andra menar att det nog sällan är datorn som är det egentliga problemet. 
(Gruppsamtal april 2013, fältanteckning med komplement från ljudupptag-
ning 10.) 

Rektor menar återigen att detta inte ska vara en del av omdömet. Trots att 
flera av lärarna inför mötet talat enskilt om att det är de sociala delarna av 
omdömet som ärr svåra att formulera blir det inte mycket diskussion om 
detta. Det förekommer därmed ingen diskussion om hur lärarna kan for-
mulera sig angående elevens sociala situation efter att de inhämtat inform-
ationen, hur de nu än gör det. Ytterligare en lärare lägger fram argument 
för att kännedom om elevens skolsituation underlättar en diskussion om 
elevens kunskapsutveckling (speciellt frånvaron av den). Det efterföljande 
samtalet handlar om att det är svårt att dokumentera något som är under 
förändring. Slutsatsen på mötet blir att varje undervisande lärare måste ta 
hand om dessa saker innan utvecklingssamtalet i ett samtal med eleven. Det 
bör hållas i minnet att elevens trivsel är en stående punkt på utvecklings-
samtalet även fortsättningsvis. 

Frånvaro som en del av omdömet 
”Får man ta upp frånvaro?”, undrar en lärare på det inspelade mötet. En 
annan lärare ställer liknande frågor. Lärarna och den ena skolledaren menar 
att de får det.  

Hur ska omdömen förmedlas om läraren sitter och ska göra en analys av 
varför en elev inte klarar godkänd nivå och eleven inte är närvarande? ”Hur 
ska man formulera sådana saker? Det börjar jag och funderar på. Får man 
ta upp att dom inte är närvarande?” Bland ett sammelsurium av röster hörs 
flera: ”ja, det är ju en orsak” och de flesta röster tycker att det är klart att 
detta ska tas upp i omdömet. En lärare säger att om det är problem med 
närvaron så är ju det redan en anmälan om åtgärd gjord … En av skolledarna 
instämmer i att det ska vara med, att det inte ska vara så att eleverna ska 
kunna göra vad som helst och läraren bara ska ”stå i givakt och på något 
sätt bara acceptera”. (Gruppsamtal april 2013, fältanteckning med komple-
ment från ljudupptagning 10.) 

Den andra (och på mötet mer tongivande) skolledaren håller inte med om 
att frånvaro är lämpligt innehåll i ett omdöme. 

Rektor avbryter debatten och menar att detta med frånvaron inte är ett pe-
dagogiskt problem. ”Det finns tre problem: pedagogiska, sociala och medi-
cinska. Är det inte ett pedagogiskt problem så är det klassföreståndaren som 
ska ta det med hjälp av dom resurser som finns för detta.” Rektor påpekar 
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att omdömet ska handla om elevernas lärande, inte frånvaro. (Gruppsamtal 
april 2013, fältanteckning med komplement från ljudupptagning 10.)  

I intervjuer säger lärare att de själva inför att de ska hålla ett utvecklings-
samtal tar fram underlag för att diskutera eventuell frånvaro för varje elev 
genom det digitala frånvarorapporteringssystemet på skolan. Därmed ver-
kar det inte finnas något större behov för att detta ska vara en del av om-
dömet, det är ändå del av utvecklingssamtalet, men som i exempel 9.1 hän-
der det att lärare inkluderar närvaro. Det förefaller som om frågan om när-
varo tas upp av lärarna för att beskriva förutsättningarna för deras eget 
arbete, men det väcker inte gehör hos den ena skolledaren. Frågan om när-
varo får illustrera att många aspekter av skrivande aktualiseras av skrivan-
det omdömen, både aspekter som rör eleven och läraren.  

Läraren eller eleven i fokus?  
En mer komplicerad fråga rör om lärarens eller elevens arbetsinsats ska stå 
i fokus för de skriftliga omdömena. Rektor anser att lärarna ska fokusera 
på sin egen insats och inte på elevens vid skrivandet av omdömen101:  

Vi måste förstå att vi jobbar där vi ska inkludera eleverna hela tiden. Och vi 
kan aldrig säga att det är elevens fel. Och där börjar ju omdömesskrivandet. 
Att det är inte elevens fel. Man kan inte ta upp på ett omdöme att du ska 
vara med … och liksom så. (Gruppsamtal april 2013, ljudupptagning 10.) 

Rektor menar detta har sin grund i vad som är lärares uppdrag och profession. 

”… Ja, för att våran profession är att ta reda på: Varför lär inte eleven? Vad 
är det som inte fungerar i situationen som gör att eleven inte lär? Och det är 
det som vi ska skriva om på omdömesblanketterna.” Rektor fortsätter med 
att det är viktigt att lyfta eleverna med starka sidor och att göra en analys av 
det som inte fungerar. Det ställer både höga krav på lärare och kräver ett 
språkbruk ”så att lärarna kan förklara”. (Gruppsamtal april 2013, fältan-
teckning med komplement från ljudupptagning 10.) 

Rektor uttrycker på så sätt explicit krav på lärare att ha en sådan språklig 
förmåga att de i skrift kan förklara för elever och föräldrar vad det är i den 
egna undervisningen som gör att eleven inte når förväntade framsteg och 
hur dessa ska hanteras.  

 

                                                      
101 Ord i fet stil är mycket starkt markerade i talet.  
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Flera gånger återkommer en lärare till att rektor i början av mötet sagt att 
uppdraget är att hjälpa elever att nå godkänt (G) och inte något annat. Rek-
tor ändrar detta till ”minst G”. Därpå följer en lång och stundtals spänd 
diskussion som övergår i en fråga om resursfördelning, lärares tjänster och 
fördelning av stöd mellan olika ämnen, samt upprepande förmaningar om 
att lärare inte i något sammanhang får föreslå eleven att gå ett annat pro-
gram. Detta skapar upprördhet, speciellt hos en lärare som menar att rektor 
nu ställer sig på föräldrarnas sida när de menar att det är läraren som ska 
göra ett bättre jobb och inte eleven. Det finns under mötet en motsättning 
mellan å ena sidan lärarnas önskan att beskriva problemet som beroende av 
eleven och å andra sidan rektors påpekande om att problemet är lärarens. 
Om eleven inte når godkänt är det fel på lärarens undervisning. Hur ska 
detta i så fall formuleras i omdömet? Att lärarna inte ställer några frågor 
alls om detta på mötet tolkar jag som visst motstånd mot att ta till sig av 
rektors budskap om att det är deras egna brister som ska behandlas i om-
dömet. Det finns en stark tradition hos lärarna att skriva omdömen som 
bedömningar av elever och ingen tradition av omdömen som rannsakan el-
ler reflektion för läraren själv. Sammanfattningsvis sätter rektors tal lärar-
nas förmåga att undervisa i centrum för omdömet, medan lärarna sätter 
elevernas förmåga att lära i centrum. 
 
På mötet är det tydligt att den ena skolledaren hela tiden styr mot att om-
dömen enbart ska innehålla det som är kopplat till lärarens bedömning av 
elevens lärande i ämnet. Varken närvaro eller fungerande datorer ska vara 
del av omdömet. Eventuella problem kring dessa saker är klassförestånda-
rens uppgift att hantera muntligt. Det är uppenbart att det råder många 
olika uppfattningar om omdömenas funktion och därmed också om vilket 
innehåll som är aktuellt. Det framförs både synpunkter som bygger på att 
läraren och eleven redan kommunicerat hur elever ligger till i sina studier 
och synpunkter som visar på det motsatta med tydlig fokus på eleven som 
huvudmottagare. Den största kontroversen mellan skolledning och lärare 
uppstår kring varifrån resurser till stödinsatser för eleverna ska tas. Sett ur 
perspektivet att det pågår en kamp om professionellt handlingsutrymme 
kan diskussionen om vilket innehåll omdömet (och utvecklingssamtalet) ska 
ha förstås som en förhandling om vems handlande omdömena ska styra: 
lärarens eller elevens. Lärarna förefaller inte öppna för att omdömet ska 
användas som granskning av dem själva.  
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9.4 Standardisering – centripetala krafter 
Ett sätt att tala om skrivandet av omdömen är att motivera standardisering 
eller behovet av stöd och styrning. De motiveringar för standardisering som 
framkommit under fältstudierna, i samtal och intervjuer, kan delas upp i 
intern respektive extern kommunikation. Det interna kommunikationspro-
blemet handlar om att lärarna inte alltid förstår hur de ska läsa och tolka 
kollegornas skrivande. Det externa kommunikationsproblemet handlar om 
att lärarna inte vill stå för sina kollegors omdömen inför föräldrarna och 
eleverna, och att följden av att inte visa upp ett gemensamt professionellt 
förhållningssätt blir legitimitetsproblem. Centripetala krafter kan verka 
enande och signalerar att det finns ett maktcentrum.  

9.4.1 Att förstå sina kollegor (intern kommunikation) 

Omdömenas olika form innebär problem 
Precis som tidigare beskrivits är lärarna överens om att det är ett stort pro-
blem att omdömena ser så olika ut. Det är problematiskt på flera plan: Lä-
rarna säger att de framstår som oprofessionella inför föräldrarna under ut-
vecklingssamtalet, de har själva svårt att läsa och förstå alla de olika former 
av omdömen de mottar från kollegor och dessutom är det mer tidskrävande 
att hantera dokument när de kommer i blandad form och distribueras på 
olika sätt: 

Som klassföreståndare är det dessutom svårt att själv förstå hur man ska 
tolka informationen man får när den presenteras så olika, och så ska man 
sedan förmedla detta till föräldrar och elever, vilket blir problematiskt. Va-
rianterna som nu förekommer är många; matriser, som från Skolverket; egna 
varianter med moment och utdrag ur kriterier; lite kriterier i stolpform med 
kommentarer; och sedan ett material från ett kommersiellt företag som säljer 
mallar. Eller att man bara skriver att det är godkänt. (Samtal våren 2014, 
ljudupptagning 5.) 

Genom ett exempel på den sammanställning en klassföreståndare gör för en 
och samma elev utifrån de omdömen som lämnats in (på klassförestånda-
rens begäran), poängteras skillnaderna så som de framstår för klassförestån-
daren, eleven och föräldrarna efter att klassföreståndaren sammanställt in-
nehållet i en och samma tabell, vilket eliminerar en avsevärd skillnad i ur-
sprunglig form (jfr exempel 9.5). Några ämnen saknas på listan eftersom 
dessa lärare inte lämnat något omdöme alls, och flera lärare förmedlar in-
formation enbart i form av ett (preliminärt?) betyg.  
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Exempel 9.5. Omdömen i olika ämnen för en och samma elev.  

Exemplet ovan är förstås en unik kombination av olika former av omdömen 
så som det blivit för en elev. Lärarna på skolan ser var och en många olika 
former av omdömen inför sina utvecklingssamtal. I intervjuerna uttrycker 
inte lärarna att problemet består i att det saknas information om eleven i 
sig självt, eftersom eleven kan vända sig till sin undervisande lärare för be-
sked. Det är i stället känslan av att presentera denna spretiga information 
inför föräldrarna som är det som känns jobbigt eller oprofessionellt.  
 
Både under mötet och i enskilda intervjuerna framkommer att det även är 
ett problem att distributionen är varierad: de flesta underlag förmedlas di-
gitalt, via e-post och via lärplattformen, medan andra lämnas från hand till 
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hand. Några är skrivna med penna och andra med dator. Problemen upp-
står när klassföreståndaren vill hantera och sammanställa dessa olika doku-
ment, och en lärare talar särskilt om att det tar onödig tid att hålla koll på 
alla dokument: ”Det handlar också om en stor mängd information att hålla 
ordning på.” 

9.4.2 Legitimitet (extern kommunikation) 

Att göra lika  
Lärarna uttrycker under studien frustration över att den information de får 
från kollegorna är alltför varierande till innehåll och omfång. Förutom det 
ovan beskrivna problemet med att lärarna själva har svårt att förstå, så talar 
de om hur oprofessionellt det känns att presentera så skiftande material in-
för föräldrarna. På mötet våren 2013 talas det om att omdömen måste se 
”likvärdigt ut”:  

Bakgrunden till hur frågan om de skriftliga omdömena har kommit upp pre-
senteras genom att en lärare redovisar för hur de i arbetslaget kom fram till 
att de vill ha en samsyn på hur dessa ska utformas. ”Hur ska man utforma 
ett omdöme …? Det är väldigt viktigt att alla omdömen ser lika ut ”… ”Det 
är viktigt att det blir samsyn på hur ett omdöme ser ut. Ska det vara en matris 
eller en kommentar eller hur mycket ska det vara? Så att det ser likvärdigt ut 
för alla ämnen.” Läraren poängterar att de måste diskutera hur de bedömer 
och vad likvärdig bedömning är, men de fastnar nu hela tiden på hur det ska 
kommuniceras. (Gruppsamtal april 2013, fältanteckning med komplement 
från ljudupptagning 10.) 

Den vanligaste förklaringen till att det är viktigt med en gemensam mall är 
att flera lärare vägrar stå för omdömen de menar är oprofessionella. Några 
lärare vägrade att framföra sådan information till föräldrarna och eleven. 
Lärarna beskriver även olikheten i omdömenas innehåll och omfång som 
ett problem. Det framstår för dem inte som professionellt att göra så olika, 
speciellt inte inför föräldrarna.  

Att komma överens om ord  
När elevens skolsituation och kunskapsutveckling följer den önskade ut-
vecklingen förekommer inte några problem kring skrivandet av omdömen. 
Om omdömena i sådana fall innehåller formuleringar kring personliga 
egenskaper som Ambitiös och duktig (se exempel 9.1), blir det inte någon 
större diskussion (även om några lärare uttrycker att även detta är på grän-
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sen till olämpligt eftersom det inte är deras uppdrag att bedöma elevers ka-
raktär). När det gäller den mer sociala delen av omdömet, vilket efterfrågas 
av rutinbeskrivningarna, finns det också svårigheter. För detta finns inga 
matriser från Skolverket och rektor menar under en intervju att det är upp 
till var och en att lösa detta problem själv102. Speciellt känsliga är negativa 
saker. Positiva omdömen tas inte upp som problem oavsett innehåll, men 
när något inte fungerar, då blir det komplicerat.  

Rektor fortsätter med att det är viktigt att lyfta eleverna med starka sidor 
och att göra en analys av det som inte fungerar. Det ställer både höga krav 
på lärare och kräver ett språkbruk ”så att lärarna kan förklara”. En lärare 
som ofta anförtros att hjälpa till med formuleringar av svåra texter som åt-
gärdsprogram instämmer: ”Det är ju våran yrkesroll, det är våran profess-
ion.” Hen poängterar att språket är så viktigt och de måste vara medvetna 
om att det de skriver kommer tillbaka. Det är viktigt att dokumentationen 
bli korrekt. (Gruppsamtal april 2013, fältanteckning med komplement från 
ljudupptagning 10.) 

En lärare ger under mötet ett exempel på hur man kan hantera detta med 
frånvaron i omdömet. Fokus i lärarens tal är innehållet och förfarandet, 
men en språkmedveten lärare kommenterar direkt språkvalet. Att lärarna 
tillsammans skrattar åt detta visar på en allmänt vedertagen uppfattning om 
att det är skillnad på vad lärare säger och skriver.  

En lärare säger att om det är problem med närvaron så är ju det redan en 
anmälan om åtgärd gjord, och man kan skriva i orsaksrutan att ”han är ju 
aldrig här”. Repliken kommer snabbt från en lärare: ”Ja, fast man skriver 
inte så … Ursäkta!” (Skratt.) ”Ja, men jag förstår vad du menar!” säger lä-
raren som fått påpekandet muntert. Muntra skratt hörs runt bordet. (Grupp-
samtal april 2013, fältanteckning med komplement från ljudupptagning 10.) 

Det är problematiskt att formulera kritik, och genom de följande exemplen 
i form av excerpt från transkriptionen av det inspelade mötet och likaledes 
från enskilda intervjuer med lärare vill jag visa hur denna problematik tar 
sig flera olika uttryck.  
 
På det aktuella mötet föreslås redan inledningsvis, inspirerat av en blankett 
som tagits fram kommersiellt, att skolledningen tar fram en blankett med 
                                                      
102Det finns sedan 16 september 2013 en ”Blankett för omdöme av elevens utveckl-
ing i övrigt” under stödet för omdömen i obligatoriska skolformer på Skolverkets 
webbplats. (http://www.skolverket.se/bedomning/2.7818/den-skriftliga-individu-
ella-utvecklingsplanen-1.206537 ) 

http://www.skolverket.se/bedomning/2.7818/den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen-1.206537
http://www.skolverket.se/bedomning/2.7818/den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen-1.206537
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innehållet: ”betygsprognos, elevens starka sidor och elevens svaga sidor”. 
En lärare invänder mot uttrycket ”svaga sidor”, vilket följs av en längre och 
engagerad stunds samtal om olämpligheten i detta uttryck. 

Rektor undrar om det ska bli så att skolledningen ska ta fram en blankett. 
Flera lärare reagerar på det tidigare nämnda innehållet med ”svaga sidor”, 
och stort missnöje hörs runt bordet. Det måste stå utvecklingspotential! ”Vi 
måste tänka på våra ord”, säger samma lärare som tidigare betonade språ-
kets vikt. (Gruppsamtal april 2013, fältanteckning med komplement från 
ljudupptagning 10.) 

Det är möjligt att tänka sig en pedagogisk eller didaktisk övertygelse bakom 
tanken att det inte är lämpligt att peka ut elevens svaga sidor, men didak-
tiska motiveringar framkommer inte som skäl till att uppmärksamma ele-
vers brister varken i samtalet mellan lärarna på mötet eller i tidigare en-
skilda samtal. På mötet om hur omdömen ska skrivas verkar lärarna vara 
överens om att elevens brister ska tas upp, och diskussionens fokus ligger 
på att de själva och deras skrivande kan bli granskade och bör passa sig. 
Vad Skolinspektionen skulle ha att invända mot ”svaga sidor” lyfts däremot 
inte fram. Orden är viktiga, menar lärarna, och omdömesskrivande fram-
står som fråga om form snarare än om innehåll. På mötet ifrågasätts varken 
Skolinspektionen eller rädslan för att bli granskad. På så sätt förläggs en 
möjligt djupare frågeställning om omdömens syfte, och funktion som en del 
av elevens lärande, till ett mer ytligt plan där det gäller att använda rätt ord 
inför Skolinspektionen. 

Att hänvisa till Skolverket 
För att skapa legitimitet använder sig flera lärare av Skolverkets auktoritet. 
Flera av lärarna i studien talar om att det är viktigt att omdömena utgår 
från, och kopplas till, Skolverkets centrala innehåll och kunskapskraven för 
det aktuella ämnet och den aktuella kursen. Ett sätt att presentera en sådan 
koppling är att utgå från målen och sedan genom ett betyg och en kommen-
tar för varje mål beskriva på vilken nivå elevens kunskaper ligger. Varje elev 
får en tabell som översikt för sitt eget bedömningsläge (se exempel 9.6).  
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Exempel 9.6. Omdöme med referenser till Skolverkets kunskapskrav. 

Skolverkets mål och betygskriterier innehåller information som är svår att 
förmedla på ett enkelt och överskådligt sätt utan att det krävs att läsaren 
har god kunskap om de uttryck och begrepp som används. Följande exem-
pel får illustrera krav på läsaren som har att göra med kunskaper i bedöm-
ning som är ämnesspecifik, och därmed möjligt svår för lärare i andra äm-
nen att läsa och förstå.  
 
Ett omdöme från en lärare som undervisar i kursen Matematik 2b inleds 
med en nio punkter lång lista under rubriken Hittills genomgångna moment 
enligt kursens centrala innehåll. Listan följs av betygskriterier i form av sju 
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förmågor som enligt Skolverket ska utgöra grunden för bedömningar inom 
matematik. Läraren förkortar de sju förmågorna (se exempel 9.7). 

Betygskriterier 

Sju förmågor ska bedömas: förmågan att hantera matematiska begrepp (B), 
procedurförmåga (P, dvs att kunna räkna), problemlösnings- (PL) och mo-
delleringsförmåga (M), förmågan att resonera (R) och att uttrycka sig i tal 
och skrift (kommunikation K) samt relevans för samhället (RV). För vissa 
elever har jag angett vilka förmågor som bör utvecklas ytterligare. Övriga 
elever har visat prov på alla förmågor på den nivå som anges i omdömet. 

Elever som har svårt att nå vissa förmågor eller har missat något moment i 
kursens centrala innehåll rekommenderas varmt att utnyttja minst ett av de 
stödtillfällen som skolan erbjuder varje vecka. För några elever har jag redan 
skrivit anmälan om åtgärdsprogram, några elever kommer till (se nedan). 

Under vårterminen kommer vi att jobba med funktionslära, där även en re-
petition av algebran ingår, sannolikhetslära och statistik, som eleverna borde 
känna till från högstadiet, samt talteori, som tränar särskilt procedurför-
mågan. 

Exempel 9.7. Omdöme som kräver ämneskunskaper för att innehållet ska vara tyd-
ligt. Hör samman med exempel 9.8. 

Efteråt följer en tabell över de enskilda elevernas preliminära omdömen 
samt en kommentar. I kommentaren behandlas elevens möjlighet att nå må-
len. Det hänvisas till förmågor att utveckla genom de ovan beskrivna för-
mågorna och i vissa fall bedöms elevernas arbetsinsats. Emellanåt nämns 
andra detaljer kring brister, som att mobiltelefoner ringer under prov eller 
att åtgärdsprogram skrivs. 
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Elevernas prestationer enligt betygskriterierna 

Namn Preliminärt  
omdöme 
(prognos) 

Kommentar 

NN 1 E Når målen på E-nivå. Förmågor att utveckla för 
högre betyg: PL, M, R och K 

NN ex. 2 D eller 
bättre (?) 

Når alla mål på E-nivå, vissa på C-nivå. För-
mågor att utveckla i första hand: PL, M, R och K 

NN ex. 3 F->E Kämpar hårt för att nå målen. Lyckades nå E på 
senaste testet. Bör jobba vidare med alla för-
mågor. 

NN ex. 4 F Uppfyller ännu inga mål på grund av hög från-
varo och matematiksvårigheter. Åtgärdspro-
gram finns. 

NN ex. 5 C Når målen. Visat prov på alla förmågor. Men 
måste jobba vidare för att säkerställa C-nivå el-
ler bättre. 

NN ex. 6 F Når ännu inte målen, men en viss förbättring 
märks. Åtgärdsprogram finns. 

NN ex. 7 F Når inte målen. Ingen förbättring. Har svårt att 
få något gjort på lektionerna. (Mobil ringde un-
der senaste provet.) Åtgärdsprogram finns. 

Exempel 9.8. En del av tre i ett system av texter som tillsammans utgör omdömen 
för en grupp elever i en kurs103. Hör samman med exempel 9.7. 

Upplägget är informationsrikt, men även komplicerat på grund av att läsa-
ren för att få den enskilda elevens situation klart för sig många gånger måste 
använda den ena och den andra delen av omdömet för att förstå den tredje 

                                                      
103 Tabellen har formaterats om och beskurits pga. utrymmesskäl.  
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delen och så vidare. Läsningen kompliceras särskilt om läsaren inte på för-
hand känner till de nämnda förmågorna. 
 
Sammanfattningsvis handlar motiveringarna om att göra lika – att standar-
disera – för att skapa legitimitet åt lärarnas handlande. Legitimiteten kom-
mer av att lärarna sinsemellan gör lika på ett sätt som skapar ett gemensamt 
handlingsförfarande inför föräldrar (och elever). Ett gemensamt sätt att 
handla ger mindre utrymme för ifrågasättande som bygger på jämförelse 
och framställer lärarna som en enad professionell grupp. Standardisering 
handlar även om rädsla för att skriva fel ord. Att föräldrar och i förläng-
ningen Skolinspektionen ska granska och framföra klagomål, är ett av lä-
rarna ofta påtalat villkor vid skrivandet av mer officiella texter. Dessa texter 
handlar ofta om problem och är därmed känsliga innehållsmässigt. Det 
framstår som om osäkerheten kring hur problem ska hanteras i text har 
spridit sig från åtgärdsprogram till samtliga texter lärare skriver med andra 
läsare än kollegor och elever. Rektor informerar senare att det skriftliga 
omdömet inför utvecklingssamtalet ska ses som en text som skrivs med kol-
legor som mottagare, men de flesta lärare tänker sig ändå att texter de läm-
nar ifrån sig kan komma tillbaka till dem med krav på att de ska stå för vad 
de skrivit. ”Att ha ryggen fri” är ett återkommande uttryck i samband med 
att lärare talar om sitt skrivande. Digitaliseringen har påverkat lärares skri-
vande vad gäller såväl spridning av lärarnas texter som återanvändning av 
text vid själva skrivandet.  
 

9.5 Diversifiering – centrifugala krafter  
Under arbetet med en gemensam mall för omdömesskrivande framkommer 
även skäl för att lärare ska få göra olika, det vill säga att det ska finnas 
större individuellt handlingsutrymme vid skrivandet av omdömen. Moti-
veringarna till ett större handlingsutrymme för den enskilda läraren presen-
teras här som en motstridande diskurs till den ovan presenterade standardi-
seringsdiskursen. På så sätt visas hur centripetala krafter står mot centrifu-
gala: hur kollektiva intressen står mot individuella. Eftersom ingen gemen-
sam mall skapas på den studerade skolan förefaller centrifugala krafter och 
individuella intressen dominera. Här följer en presentation över de uttryck 
detta tar i lärares skrivpraktiker i samband med omdömesskrivande.  
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9.5.1 Alla nöjda med egna skrivpraktiken 
Inte någon gång framför någon lärare i studien missnöje med den egna 
skrivpraktiken kring omdömen i samband med utvecklingssamtal. Om flera 
olika praktiker ska sammanföras i ett gemensamt skrivande behöver några 
ändra sin praktik, men det är slående hur säkra var och en lärare verkar 
vara på att det främst är andra som ska förändra sin praktik. Denna nöjdhet 
med den egna praktiken ser jag som en avgörande anledning till att ingen för-
ändring av skrivandet av omdömen inför utvecklingssamtal kommer till stånd.  
I enskilda intervjuer med tolv lärare hösten 2014, varav tio under hösten 
skrivit omdömen, uppger åtta lärare att de fortfarande inte ändrat sitt sätt 
att skriva omdömen på något vis sedan arbete för att skapa gemensamma 
mallar inleddes. Alla lärare får under intervjun frågan om de ändrat sitt sätt 
att skriva omdömen sedan vi först sågs för tre år sedan. Två lärare säger 
mer allmänt om omdömen att de blivit bättre på att använda matriser i 
kommunikationen med elever.104 Detta är, uppger de själva, ett resultat av 
kursen i bedömning för lärande (BFL) som de genomgått. Det blir tydligare 
för eleven vad den ska göra tack vare matriser, menar lärarna. På frågan om 
vad som har påverkat eller vad som skulle ha påverkat dem att ändra sitt 
sätt att skriva omdömen: kursen i betyg och bedömning eller arbetet som 
genomförts i ämneslagen med att ta fram en gemensam mall för omdömen 
inför utvecklingssamtal, svarar samtliga lärare att kursens inflytande är 
starkast, eftersom den hade fokus på elevens lärande. (En lärare har för öv-
rigt inte något ämneslag att diskutera omdömen med, och en har inte gått 
kursen.) En av tretton lärare svarar att hen lärt något från samarbetet med 
kollegorna ”eftersom man alltid lär sig något i mötet med andra männi-
skor”, men läraren kan inte nämna något sätt på vilket hen förändrat sitt 
sätt att skriva omdömen utifrån arbetet i kollegiet. Det kan tilläggas att 
upplägget på BFL-kursen är att flera diskussioner förs gemensamt i arbets-
laget, så även kursen innehåller kollegialt samarbete. Kursens litteratur be-
kräftar för flera lärare att de gör rätt när de arbetar med omdömen och de 
kommer varandra närmare i arbetslaget, speciellt med kollegor som arbetar 
på liknande sätt som de själva.  
 
Som tidigare nämnts resulterade inte mötet eller de övriga ansträngningarna 
i någon mall och från hösten 2014 visar fältanteckningar hur lärarna avvi-
ker från skolans rutiner:  

                                                      
104 Tre lärare säger i intervjuer att kursen BFL mest bekräftade deras sätt att redan 
arbeta med bedömning och de hade därmed inte skäl att ändra.  
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En lärare har slutat skriva omdömen om inte klassföreståndaren begär in det, 
och i så fall mycket kortfattat. Flera lärare tycker fortfarande att det är lika 
ojämnt innehållsmässigt och utformningsmässigt som tidigare. Några lärare 
tar under utvecklingssamtalet inte upp något om hur det går i andra ämnen 
än där hen själv undervisar. Enbart en lärare anger att hen skriver protokoll 
från mötet (i enlighet med rutinerna). (Samtal våren 2014, fältanteckning.) 

Ovanstående excerpt visar både att lärarna inte upplever något behov av att 
ändra det egna skrivandet, att de individuellt i större utsträckning uppfattar 
bekräftelse än ifrågasättande av sin egen skrivpraktik och att det förekom-
mer att de protesterar mot andra lärares skrivpraktiker genom att vägra ta 
del av dem, även om det innebär att de underlåter att följa skolans rutiner.  

9.5.2 Individuellt utformade system av återanvändning av text 
Texterna som utgör dokumentationen av elevernas utveckling består av ett 
komplext system av texter som i hög utsträckning hänger ihop och på olika 
sätt står i nära förhållande till varandra. Som tidigare beskrivits använder 
några lärare samma text som underlag för betygssamtal med elever som för 
omdömet som sänds till klassföreståndare, några lämnar skriftlig informat-
ion till eleven, några följer rutinerna och skriver protokoll från utvecklings-
samtalet och så vidare. Det är möjligt att omdömen får en annan karaktär 
om de är tänkta som en del av ett protokoll som sparas, om de ska sändas 
till föräldrar som ersättning för utvecklingssamtal eller om de föregåtts av 
en anmälan från en kollega om att utveckling saknas. Textens utformning 
är något de enskilda lärarna tänker på i samband med att de skapar sin egen 
mall för omdömen för utvecklingssamtal. Av samtalen framgår att lärarna 
funderar mer över formen än över innehållet, både på grund av att innehål-
let till stora delar är givet för dem utifrån det syfte de uppfattar samtalet ha, 
och för att de lägger mer tid på att skapa mallar (ofta i form av tabeller) för 
att kommunicera innehållet. Detta har samband med digitaliseringsproces-
sen på skolan, och att denna föregick de kollegiala diskussionerna om en 
gemensam mall. Att lärarna löser utformningen på olika sätt har redan vi-
sats genom de olika exempel på omdömen som presenterats hittills. Tilläg-
gas kan att omdömena omfångsmässigt varierar från tättskrivna halva A4-
sidor i löpande text till inget alls eller enbart en bokstav som anger prelimi-
närt betyg. 

 
Att lärarna individuellt utformar egna system av texter, adekvata för deras 
individuella yrkespraktik och professionalitet, långt innan det att försöken 
att hitta ett gemensamt sätt att skriva en av de många texterna i systemet, 
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gör det svårt att enas om ett gemensamt sätt att skriva omdömen. Tidigare 
har nämnts hur lärares texter är intertextuella i förhållande till skolans styr-
dokument, till bilder på internet och till andra externa texter, men lärares 
texter är kanske framför allt intertextuella inom lärarens egen skrivpraktik. 
Jämför med hur lärare skriver samma sak fast ur minnet (5.3.1, underrubrik 
”Dokumentation av elevers resultat och kunskapsutveckling”.) Vid en jäm-
förelse mellan omdömen för elever med samma undervisande lärare är det 
tydligt att samma formuleringar återkommer i omdömena. 
 
Att lärare använder samma omdöme för underlag för utvecklingssamtal 
som för betygssamtal med elever påverkar en lärare inte bara innehållet utan 
även valet att skriva för hand i stället för dator. Läraren använder sig av 
olika dokument där hen ”för resonemang” utifrån resultatet av bedöm-
ningar av varje arbete eleven gjort. Omdömet är både ett betyg och ett om-
döme, sedan en betygsprognos, dels ett ikryssat betyg på en skala IG-MVG 
och sedan en pil åt hållet som tendensen ser ut att gå. För läraren är det 
viktigt att detta arbete går snabbt eftersom hen undervisar många elever. 
När eleverna frågar vad det är som saknas för att nå ett högre betyg så får 
de en kompletterande lista på saker att arbeta vidare med. Allt detta skrivs 
för hand. Läraren brukar prata bedömning med eleverna parallellt med 
andra verksamheter i klassrummet. En annan lärare använder lärplattfor-
men för att hantera i stort sett all skriftlig kommunikation med eleverna 
digitalt. Alla uppgifter förmedlas till eleverna via plattformen och alla ele-
vers arbete lämnas in via den. Läraren använder likaså plattformen för att 
kommentera både inlämnade elevarbeten och elevernas aktiviteter på lekt-
ionerna. Då alla kommentarer (för övrigt hållna i positiva ordalag) på ar-
beten och lektioner länkats till elevens portfolio på plattformen genereras 
automatiskt ett underlag för betyg- och utvecklingssamtal. Detta underlag 
är alltid tillgängligt för eleven, och läraren lägger in kommentarer löpande 
(ofta minst veckovis). 

9.5.3 Vikten av att få skriva det som behövs 
En lärare uttrycker under intervjuer frustration över diskrepansen mellan 
vad hen vill uttrycka genom omdömen och vad som hen uppfattar som ac-
cepterat att uttrycka. Detta påverkar i sin tur möjligheten att ha en bra dis-
kussion med framför allt föräldrar.  

Det ska vara så märkvärdigt enligt Skolverket, men det förstår ju föräldrarna 
inte vad det handlar om, kopplat till målen och så./…/ Man får inte skriva 
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om koncentration och så vidare, bara skriva ”vi ska ordna med arbetsro” 
och så … men jag måste ju kunna skriva som saker är. Fakta. Men det är 
som att man inte får skriva något negativt. (Samtal våren 2012, ljudupptag-
ning 3.) 

Liknande är det med elevers frånvaro. Läraren skriver om det eftersom ”det 
hör ju ihop med hur det går. Trots att de säger att man inte ska skriva det.” 
Eftersom det blir mer tyngd i skriven text än något man sagt måste man 
som lärare vara noggrann, säger läraren under intervjun, speciellt om man 
vet att det rör sig om en familj som är kritisk mot skolan, och man ska aldrig 
skriva något man inte kan stå för. Därför skriver läraren korta texter utan 
detaljer. Speciellt tycker läraren inte att det ska vara så detaljerat kring ana-
lysen och dokumentationen av exakt vad problemet är. Läraren träffar ju 
själv eleven och tränar det som behövs, och eftersom man även måste träna 
det eleven kan så måste man hela tiden pröva sig fram och det ”verkar bara 
komplicerat att skriva ner det innan”. Läraren menar vidare att det som gör 
att elever får problem är att de har svårt att koncentrera sig, ta ansvar och 
komma i gång med sitt arbete, det rör sig sällan om kognitionssvårigheter. 
Det blir för läraren meningslöst att skriva om målen, som man får skriva 
om, eftersom hen inte har underlag för det och inte heller ser att det leder 
till något. Eleven måste först försöka. Läraren menar att det dessutom ofta 
är elevernas personliga egenskaper som verkligen behöver diskuteras om 
samtalet ska leda framåt.  
 
Lärarens tal ovan får illustrera den osäkerhet som genom hela fältstudien 
uttrycktes kring vad lärare borde och inte borde skriva. Det talades om att 
texter som omdömen inte bara kan följa mallar utan måste anpassas efter 
situationen, som bland annat efter hur kritiska föräldrarna är till skolan. 
Läraren i exemplet är frustrerad över att kraven på dokumentation hindrar 
den undervisning hen vill ägna sig åt; efterfrågan på dokumentation över 
diagnostisering av karaktären på elevers bristande kunskaper förstör möj-
ligheterna för meningsfull undervisning som gör att eleven lär sig. Elever 
som inte kommer till skolan så ofta kan inte behöva mötas av tester och 
prov så snart de visar sig. Det känns inte rätt, menar läraren. Omdömet 
behöver anpassas efter situationen och krav på analyser av elevens kun-
skaper måste ställas i relation till deras närvaro. Studiens lärare uttrycker 
tydligt att de mer sociala aspekterna av omdömet var svårast att formulera 
och det som krävde stöd. Lärarnas funderingar handlar om att undvika kri-
tik mot skolan, speciellt om föräldrarna tidigare varit öppet kritiska mot 
skolan. 
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Sammanfattningsvis förekommer flera motiveringar för ett diversifierat 
skrivande av omdömen: större möjligheter till situationsanpassning och 
mottagaranpassning, enstaka skrivhändelser hör samman med ett system av 
andra skrivhändelser där återanvändning är centralt vilket gör det ineffek-
tivt att förändra en av dessa texter. Alla lärare är nöjda med den egna skriv-
praktiken och det finns således begränsat incitament till förändring av den 
diversifierade skrivpraktik som redan har etablerats. Det sistnämnda fram-
träder under studien som ett alltmer avgörande villkor för lärares skrivande: 
de vill inte ändra på ett skrivande de är nöjda med.  
 

9.6 Sammanfattning och kommentar 
Den här delstudien visar att det råder stor variation i lärares skrivpraktiker 
när det gäller utformning av omdömen för texten underlag för utvecklings-
samtal, och att alla lärare som intervjuats samtidigt uttrycker att de är nöjda 
med hur de utformat sin egen praktik. Lärarna gör ofta på liknande sätt för 
alla sina kurser och kan alla sägas ha individuella mallar och återkommande 
formuleringar som de menar på bästa sätt bidrar till att texten fyller sin 
funktion. Olikheterna i individuella skrivpraktiker beror på lärarnas indivi-
duellt skilda uppfattningar om vad syftet med texten är, vem som är den 
tänkta mottagaren, hur arbetet med omdömen ska prioriteras i förhållande 
till annat arbete lärarna utför och vad ett professionellt handlande innebär 
i specifika skrivsituationer.  

9.6.1 Villkor för skrivande som framträder vid arbete med       
gemensam mall för omdömen 
Flera olika villkor för skrivande aktualiseras genom talet om skrivande av 
omdömen och arbetet med att ta fram en mall. Det rör sig bland annat om 
uppfattningar om mottagare och relationerna till dessa, och om att utföra 
ett effektivt arbete grundat på legitimitet och som håller för granskning. Det 
handlar och om vem omdömet är till för att styra. De mottagare lärarna 
anger som primära varierar: eleven, föräldrarna, läraren själv, klassföre-
ståndaren och rektor. Även Skolinspektionen nämns som tänkbar läsare, 
men inte som den mottagare lärarna i första hand tänker sig, utan som su-
peradressat. Studiens resultat visar vidare att en gemensam syn på vem som 
är textens huvudsakliga mottagare inte räcker för att texten ska utformas 
lika. Med elever som främsta mottagare och med motivationsskapande som 
främsta syfte visar tre lärare genom sina texter på olika förståelse för vad 
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som är motivationsskapande för elever: tävling, uppmuntran och beröm el-
ler översikter över resultat på prov och så vidare. 
 
Digitaliseringen har gjort det enklare att återanvända text. Återanvändning 
av texter används i sammanhanget som legitimitetsstärkande: att skriva på 
samma sätt som kollegor eller Skolverket stärker enligt denna logik legiti-
miteten i handlandet jämfört med om återanvändningen är låg och få lik-
heter finns med andras skrivande. Ett mer diversifierat skrivande riskerar 
således att i större utsträckning bli ifrågasatt vid en granskning, oavsett vem 
granskaren är. Återanvändningen av texter eller begrepp från Skolverket är 
också ett sätt att ge texten auktoritet: att stärka myndighetsrösten i texten. 
Samtidigt bygger auktoritet i text på skribentens närvaro. Således finns ett 
potentiellt dilemma i skrivandet av omdömen. Hur kan lärares i sitt skri-
vande ge uttryck för både den egna rösten, för kollektivets och för Skolver-
kets om dessa olika röster är sinsemellan motsägelsefulla? Lärarnas önskan 
om att ha en mall som används lika av alla lärare har samband med deras 
uppfattning om centripetal maktansamling och professionalism: att ett en-
hetligt sätt att uttrycka sig stärker lärarnas professionalism i förhållande till 
exempelvis föräldrar. På motsvarande sätt kan svårigheter att komma över-
ens om hur mallen ska utformas och användas ha samband med att det finns 
flera olika röster med behov av att göra sig hörda (centrifugala krafter).  
 
Av delstudien framgår stora skillnader mellan det som kunde och borde ut-
tryckas i text och det som var accepterat muntligt. Att avgöra vad som 
skrivs och inte, och på vilket sätt, var en balansgång för samtliga lärare. 
Intervjuerna visar att lärarna på många sätt var nöjda med den avvägning 
de själva gjort utifrån deras egen uppfattning om textens funktion och mot-
tagare. De var däremot inte lika nöjda med hur kollegorna gjorde, om de 
inte gjorde på liknande sätt. Eftersom olikheten i sig var det stora problemet 
stod kollegiet alltså inför situationen att de skulle ta fram en gemensam mall 
för en text som många använde olika och som alla ansåg att andra borde 
ändra sitt sätt att använda.  
 
De olika motsättningarna mellan skolledning och lärare på det beskrivna 
mötet ser jag som ett exempel på hur lärares skrivande används som ett sätt 
att styra deras arbete och hur några lärare gör motstånd mot att formulera 
en text som tar upp brister i deras eget arbete när de inte tycker sig ha fått 
rimliga förutsättningar (Jfr Asp-Onsjö, 2011, om dokumentalitet och själv-
styrning). Villkoren för lärares professionella skrivande är mångbottnade. 
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9.6.2 Skrivande utifrån mallar – handling i professionell praktik 
I detta avsnitt återkommer jag till skrivande som en kamp om handlingsut-
rymme. Först beskrivs några faktorer som bidrar till att förändringsarbetet 
misslyckas. Därefter kommenteras arbetet med att komma överens om en 
gemensam mall som en kamp om professionellt handlingsutrymme. Slutli-
gen sammanställs aspekter av skrivande som aktualiserats i denna delstudie 
i relation till Clark och Ivaničs (1997) skrivprocess. 
 
Av beskrivningen av hur lärarna individuellt utformar omdömen framgår 
att det inte finns någon gruppgemensam grund för uppfattningen om syfte 
och mottagare för den text de ska enas om hur de ska skriva. Snarare före-
kommer motstridiga uppfattningar. Dessa olika uppfattningar finns spår av 
i samtalet på mötet, men de blir inte tydliga, och det blir ingen diskussion 
om skillnaderna, eftersom de inte tilldelas någon uppmärksamhet. Analysen 
visar att det inte bara finns bakomliggande skillnader i lärares syn på vad 
texten ska förmedla, utan också att lärarnas olika uppfattningar skiljer sig 
från skolledningens (som i sin tur inte heller framstår som helt ense). En 
slutsats av analysen av innehållet i talet på mötet mellan ämneslagsledare 
och skolledning är att skillnader eller motsättningar mellan de olika lärar-
nas syn inte blir föremål för någon större diskussion, kanske för att alla är 
inriktade på att komma överens. I stället skapas motsättningar mellan bland 
annat några lärare och rektor, mellan skolan och Skolinspektionen som nå-
got att akta sig för. Min slutsats är att det finns en kollektiv motvilja mot 
en diskussion som leder till en öppen motsättning mellan lärarna i kollegiet 
och att de hellre positionerar sig gentemot andra, externa grupper, som för-
äldrar eller Skolinspektion. Ursprunget till problemet var också att lärarna 
ville ha en gemensam position gentemot föräldrar och elever. Samtidigt 
framstår lärarna som speciellt ovilliga att förändra sitt skrivande om för-
ändringskraven kommer från kollegor, även om riktlinjer om skrivande som 
kommer från skolledningen också möter motstånd, vilket diskussionen på 
det presenterade mötet visar.  
 
Att positionera sig gentemot andra grupper i stället för att reda ut olikheter 
inom den egna ser jag som en följd av att lärarna påverkas av den profess-
ionaliseringsdebatt som omger yrket. De vill framstå som en professionell 
grupp i relation till andra aktörer inom utbildning. Jag menar att det finns 
en potentiell risk för att begränsningar av olika uppfattningar inom kolle-
giet får motsatt effekt om det innebär att motsättningar och olikheter inte 
uppmärksammas. I jämförelse med de parallellt förekommande diskurserna 
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gällande lärares handlingsutrymme som professionellt ansvar eller redovis-
ningsskyldighet, som presenterades inledningsvis, framstår lärarnas tal om 
sitt skrivande av omdömen som att de själva tar och vill ha professionellt 
ansvar med friheten att själva bedöma hur skrivande bäst anpassas till situ-
ationen, medan de visar mindre tilltro till att kollegorna kan hantera ett 
sådant ansvar. Samtidigt motiverar lärarna inte bara standardisering som 
ett sätt att styra andra, utan även som ett sätt att skapa legitimitet åt det 
egna skrivandet: att de har redovisningsförmåga eller tar ett redovisnings-
ansvar snarare än att det utgör en skyldighet.  
 
Eftersom det på många sätt inte är själva utformningen utan innehållet i 
omdömet som är det centrala, kan återanvändning av samma texter (dvs. 
intertextuella samband) och den därigenom ökade legitimiteten förstås som 
ett sätt att dölja osäkerhet kring den bedömning som ligger till grund för 
omdömet. På motsvarande sätt kan likheter som uppstår genom använd-
ningen av en och samma mall förstås som ett som ett försöka att dölja mot-
sättningar relaterade till interdiskursivitet såsom förekomsten av motstri-
diga röster och diskurser. I samband med att problemet presenteras på mö-
tet mellan skolledning och ämnesföreträdare adresseras explicit att det i 
grunden handlar om att lärarna inte har en gemensam förståelse för bedöm-
ning, men att de nu i ett första skede åtminstone ska arbeta för att den ska 
se lika ut genom att den utformas lika med hjälp av mallen. En sådan logik 
innebär att lärarna åtminstone i andras ögon vill uppvisa en enad profess-
ionell front. Arbetet med att enas på ytan kan både förstås som att lärarna 
strävar efter att bevara utrymmet att handla individuellt i fråga om bedöm-
ningar bakom den gemensamma ytan och att det finns en stark tro på att 
ett gemensamt sätt att skriva ska medföra att det skapas ett gemensamt sätt 
att tänka kring bedömning. Vilket av dessa alternativ som dominerar – att 
skapa utrymme för individuell förståelse och handlande i samband med be-
dömning, eller att likrikta samma förståelse och handlande – är svårt att 
avgöra. Mycket talar ändå för en stark tro på att tvånget att använda en 
mall på ett specifikt sätt ska likrikta förståelsen av bedömningen på sikt, 
och att det mest akuta problem mallen ska åtgärda rör granskningshot och 
ifrågasättande av legitimitet.  
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Figur 9.1. Översikt över aspekter av skrivande som aktualiseras i samband med ar-
betet med att komma överens om en gemensam mall för omdömen – utifrån Clarks 

och Ivaničs (1997) representation av skrivprocess och skrivande som handling i en 
social praktik. (Aktualiserade aspekter är markerade med grått.) 
 
Vid en återkoppling till Clark och Ivaničs (1997) modell för skrivande som 
handling i en social praktik framstår det som att de aspekter som aktuali-
seras i samband med problemen att komma överens om hur omdömen ska 
skrivas är analys av uppgiften och klargörande av syftet, anpassning till 
mottagare, flera av de aspekter som har samband med lärarens skribenti-
dentitet och förståelse av lärarrollen samt att planera texten och att operat-
ionalisera egna förståelsen av språkanvändning (se figur 9.1). Det som dis-
kuteras vid framtagandet av den gemensamma mallen är däremot enbart de 
två sistnämnda aspekterna, trots att det – inte minst vid mötet – framkom-
mer att det finns olika förståelse av andra aspekter av skrivandet. Jag menar 
att en viktig del av förklaringen till att arbetet inte resulterar i en gemensam 
mall ligger i undvikandet av att diskutera mer djupliggande aspekter av skri-
vande. En möjlig orsak till det är att lärarna (och skolledningen) saknar en 
djupare förståelse för hur skrivande och professionsutövning hör samman. 
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Lärarna uttrycker att dokumentationskrav angående elevens kunskaper och 
krav på att ge eleven möjlighet att lära bildar konkurrerande villkor för 
deras handlande. På så sätt skapas en klyfta mellan handlingar och doku-
mentationen av handlingarna. Jag ser det som ett uttryck för hur texter an-
vänds för att styra lärares handlingar på fler sätt än som vanligen avses vid 
tal om ”textstyrningen av skolan” – det vill säga att riktlinjer och andra 
styrdokument används för att styra lärares handlande – genom att kraven 
på de texter lärarna själva producerar är ämnade att styra deras profession-
ella handlande. Resultatet som här presenterats visar på motstånd mot 
denna form av styrning och begränsning av handlingsutrymme. Lärares för-
ståelse om vad som blir bäst för elevens lärande och för den egna arbetsbe-
lastningen (effektivitet och arbetsglädje) är i studien de faktorer som har 
störst påverkan på lärares skrivande, samtidigt som villkor för skrivande 
som rör granskningsrisk och i andra hand möjligheten att återanvända tex-
ter är det som tydligast framstår som en följd av digitaliseringen. 
  



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

275 
  

10 Analys och slutsats: lärares yrkesskrivande  

10.1 Introduktion 
Digitaliseringen av skolan har förändrat lärares arbete genom att ge nya 
förutsättningar och ställa nya krav på lärares skrivande. En av avhandling-
ens frågeställningar rör vad som kännetecknar gymnasielärares skrivande i 
en digitaliserad skola. Fokus ligger på att identifiera diskursiva villkor för 
skrivande i en skola där materiella förutsättningar förändras. Gymnasielä-
rares skrivpraktiker är både partikulära och situationella, samtidigt som det 
finns handlingsmönster och gemensamma, diskursiva villkor för skrivande 
på ett mer generellt plan. Den situationella kontexten har analyserats i ett 
första steg och presenterats i kapitel 5–9 med en avslutande sammanfattning 
och kommentar i varje kapitel. Innehållet i dessa sammanfattningar och 
kommentarer sammanställs här i ett andra analyssteg för att svara på frågan 
om vad som kännetecknar diskursiva villkor för skrivande i en större, kul-
turell kontext. 
 
Jag presenterar först en sammanställning av de aspekter av skrivande som 
aktualiserades i samband med det skrivande lärarna i studien (kapitel 7–9) 
talat om som problematiskt eller komplext. Det rör skrivandet av undervis-
ningsmaterial, åtgärdsprogram och omdömen inför utvecklingssamtal. 
Aspekterna har framträtt genom jämförelser med Clark och Ivaničs (1997) 
representation av skrivprocessen, och har presenterats i de respektive ka-
pitlen. Efter en inledande sammanställning av de aspekter av skrivprocessen 
som är problematiska eller komplexa presenteras en syntes av de diskursiva 
villkor problemen hänger samman med. Syntesen presenteras i form av en 
modell över teman som de diskursiva villkoren berör. Modellen har fram-
trätt genom att resultaten från analyserna av de situationella kontexterna 
(kapitel 5–9) knutits till teoretiska begrepp (kapitel 3) och till tidigare forsk-
ning (kapitel 2). 
 

10.2 Problematiska och komplexa aspekter av 
skrivprocessen 
En av avhandlingens teoretiska utgångspunkter är att motstridiga diskur-
siva villkor skapar problematik och komplexitet i skrivandet. Avhandling-
ens andra analyssteg visar att problem och komplexitet i gymnasielärares 
skrivprocess framför allt rör fyra grupper av de aspekter Clark och Ivanič 
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(1997) presenterar i sin representation av skrivprocessen (se tablå 10.1): 
klargörande av syfte (rad 3), hänsyn till mottagaren (rad 6), egna idéer och 
identiteter (aspekter av socio-politisk karaktär) (rad 7–10) samt operation-
alisering av den egna förståelsen av språkanvändning (rad 12).  
 
Vid skrivandet av mer bundna texter (åtgärdsprogram och omdömen) finns 
problem som rör klargörande av syftet. Förståelse av syfte är enligt Clark 
och Ivanič (1997) något som utvecklas under längre tid. Om utveckling över 
längre tid även innebär en trögrörlighet kan det förklara varför lärarna fort-
sätter skriva åtgärdsprogram som något som handlar om elevens brister 
trots att skolledningen poängterar att det är skolans och lärarnas eget arbete 
för att stödja eleven som ska dokumenteras. Vad gäller arbetet med att 
komma överens om omdömesskrivande är problemet bland annat att lä-
rarna har olika förståelse av vad syftet med omdömet är. Inte heller i detta 
fall förefaller förändringen vara snabb. Lärarna fortsätter hålla fast vid sitt 
eget sätt att skriva omdömen.  
 
Problem med samband till mottagare har framför allt två orsaker. Det ena 
är att den enskilda skribenten i samma text skriver för multipla mottagare: 
lärarna riktar sig både till Skolinspektionen och till eleven samtidigt i 
samma text. Det andra är att lärarna sinsemellan har olika uppfattningar 
om vem som är den huvudsakliga mottagaren. I delstudien om omdömen 
som underlag för utvecklingssamtal nämns såväl eleven, föräldrarna, kolle-
gorna, läraren själv, rektor som skolinspektionen.  
 
Problem med samband till skribentens egna idéer och identiteter samt eta-
blerandet av dessa i text kommer av interna förhandlingar vid skrivandet 
och i texten. Identitet tar form i ett spänningsfält mellan skribentens per-
sonliga erfarenheter å ena sidan, och konventioner relaterade till skrivsitu-
ationen å andra sidan. Clark och Ivanič (1997) och Ivanič (1998) skiljer på 
å ena sidan skribentens egna erfarenheter och livshistoria – det diskursiva 
jag som framträder i texten som skrivs – och å andra sidan det sätt på vilket 
skribenten närvarar och hävdar auktoritet i texten. Det diskursiva jaget är 
konstruerat av både ett professionellt och ett privat jag vilket innebär att 
lärares uppfattning om sitt professionella uppdrag, sin professionalitet och 
sin yrkesroll påverkar skrivandet (jfr Persson, 2008, om personlig yrkesi-
dentitet). Således påverkar uppfattningar om yrkesrollen lärares närvaro 
och hävdande av auktoritet i texten, likaså gör behovet av att legitimera sitt 
professionella handlande.  
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Operationalisering av den egna förståelsen av språkanvändning handlar om 
tillgång till språk och förståelsen av vilket språk som är mest lämpligt i olika 
situationer. Studiens resultat talar för att det finns brister i lärares yrkes-
språk liknande de Colnerud och Granström (2015) adresserar som lärares 
brist på metaspråk: det saknas yrkesspråk som gör det möjligt att på olika 
nivåer hantera skilda aspekter av lärares yrkesverksamhet och som riktar 
sig till olika mottagare.  
 

Tablå 10.1. Aspekter av skrivprocessen som aktualiserats i de tre delstudier som 
undersöker skrivande lärare talar som problematiskt eller komplext (kapitel 7–9). 

 Aspekt av skrivprocess 7 8 (i tal) 8 (i text) 9 
1 Analysera uppgiften   X X 
2 Använda förförståelse om 

olika skrivande 
  X X 

3 Klargöra syfte  X X X 
4 Samla kunskap, åsikt och 

känslor 
  X  

5 Ta hänsyn till begränsningar i 
tid och rum 

  X  

6 Ta hänsyn till läsaren X X X X 
7 Formulera de egna idéerna X X X X 
8 Klargöra egna ställningsta-

gandet 
X X X X 

9 Etablera en skribentidentitet X  X X 
10 Avgöra hur ta/inte ta ansvar 

för de egna idéerna 
X X X X 

11 Planera texten    X 
12 Operationalisera den egna 

förförståelsen av språkan-
vändning 

X X X X 

13 Skriva utkast     
14 Revidera     
15 Producera slutversion     
16 Känna sig nöjd X    

7 = undervisningsmaterial, 8 = åtgärdsprogram (i tal resp. text), 9 = omdömen. 
 
Av analysen framgår också att några aspekter av lärares skrivande förefaller 
mindre problematiska. Alla delar av skrivprocessen hänger förstås samman, 
men att skriva utkast, revidera och producera slutversion (rad 13-15) fram-
står varken som problematiskt eller komplext i de fall som undersökts. För 
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övrigt är det tydligt att de två skrivhändelser som är mest problematiska 
(åtgärdsprogram och omdömen) är det ur flera olika aspekter och i synner-
het de som gäller grundläggande förståelse om: praktiken, språket och tex-
tens funktion. Åtgärdsprogrammen är problematiska på individuell nivå ge-
nom att de enskilda lärarna uppfattar sig ha problem när de själva skriver. 
Omdömesskrivandets problematik rör en kollektiv nivå genom att lärarnas 
skrivande talas om som problematiskt först i relation till andra lärares skri-
vande. Att känna sig nöjd är aktuellt vid skapande av undervisningsmaterial 
(och vad gäller egna praktiken kring skrivande av omdömen), det vill säga 
praktiker där läraren har handlingsutrymme.  
 
I de olika delstudierna återkommer liknande resonemang om skrivande. Jag 
har valt att syntetisera dessa resonemang och att här presentera dem i form 
av sex teman av skrivande som återkommande aktualiseras i denna studie. 
På så sätt besvaras frågeställningen om diskursiva villkor som påverkar lä-
rares skrivande även sett till en vidare kulturell kontext. 
 

10.3 Diskursiva villkor för yrkesskrivande 
Vad styr lärares skrivande? I resultatkapitel 5–9 framträdde några teman av 
diskursiva villkor som mer dominerande än andra. Genom att koppla dem 
till avhandlingens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning är det 
möjligt att presentera en modell för diskursiva villkor för yrkesskrivande 
som genomgår en digitaliseringsprocess (se figur 10.1). Modellen består av 
sex teman som genom studien framträder som avgörande för gymnasielära-
res skrivpraktik: effektivitet, återanvändning, legitimitet, granskning, mot-
tagare och handlingsutrymme. Modellen ska inte förstås som en på något 
vis fullständig representation av professionellt och digitaliserat skrivande, 
utan som ett stöd för diskussion om förändringar i skrivpraktiker, i synner-
het om de är professionella och inbegriper digitalisering. 
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Figur 10.1. Översikt över teman av diskursiva villkor som påverkar lärares profess-
ionella skrivande i en skolmiljö där digitalisering kännetecknar de materiella villkoren. 

10.3.1 Effektivitet 
Grundläggande för lärares skrivande är en önskan om att arbeta effektivt 
och rationellt: effektiv kommunikation med mottagaren och effektivitet i 
skrivsituationen. En önskan om att arbeta på ett sådant sätt torde vara re-
lativt allmängiltig, men i dagens effektivitetssamhälle är frågan högaktuell 
(jämför med forskning om den konkurrensutsatta skolan: Ball, 2003; Bergh, 
2010; Evetts, 2009; Sachs, 2016). Önskan om effektivitet drivs på av en 
pressad arbetssituation genom ökade krav på dokumentation, fler elever 
och annat som förknippas med marknadsstyrning av skolan. När skolan 
införskaffar en lärplattform är tanken att den ska fyllas med innehåll för att 
göra undervisningen mer effektiv. Samtidigt ger ny teknik ökade förutsätt-
ningar för informationsinsamling och granskning (Elliott, 2001), och ut-
vecklingen verkar vara att det är granskningen av lärares arbete som ska 
effektiviseras genom dokumentationen och att elevernas lärande ska effek-
tiviseras av användande av tekniken på annat sätt. Effektivitet är däremot 
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inte någon uttalad del av motiveringen till arbetet i delstudien om att ta 
fram en gemensam mall för omdömen. 
 
Det finns inget som tyder på att samarbete skulle vara ett sätt att effektivi-
sera skrivandet för studiens lärare. Delstudien om resursanvändning visar 
att de arbetar självständigt och att få lärare i någon större omfattning tar 
stöd av andra i skrivandet. Studiens lärare framför inte någon önskan om 
att för egen del samarbeta mer med andra lärare när det gäller skrivande 
(några få samarbeten förekommer och de lärarna uttrycker att de gärna 
fortsätter på samma sätt). Traditionen av individuella praktiker är stark, 
mycket på grund av att lärare löser skrivandet på egen hand innan gemen-
samma riktlinjer presenteras. Texter hinner därmed integreras i den en-
skilda lärarens eget system av texter innan samarbete aktualiseras. Eftersom 
lärarnas individuella system av texter i stor utsträckning kännetecknas av 
effektivitetssträvan förekommer omfattande återanvändning av de egna tex-
terna. Detta gör att styrning kring en enskild skrivhändelse, såsom hur ett 
omdöme ska skrivas, får svårt att implementeras. Att skrivandet är en inte-
grerad såväl som diversifierad del av lärares professionella handlande i yr-
kesvardagen gör det än mer komplicerat att förändra genom externt tryck 
(jfr Bracewell & Witte, 2003; Parks, 2001; Schryer, 2000). För lärarna ris-
kerar förändringar av enskilda texter i systemet av texter att skapa ineffek-
tivitet, samtidigt som en starkt diversifierad praktik kan medföra legitimi-
tetsproblem, såsom i studien om omdömesskrivande. 

10.3.2 Återanvändning 
Att återanvända är en central del av lärares skrivpraktik, både sett till skap-
andesituationen och till användningen av de skrivna texterna. Att kopiera 
och dela är kännetecknande för skrivandet på många arbetsplatser (Barton 
& Hamilton, 2007) och inte unikt för lärares skrivpraktiker. Delstudien om 
användningen av bilder i undervisningsmaterial visar att det ställs krav på 
att lärares texter ska kunna användas i flera olika sammanhang, vilket också 
är en tidigare konstaterad följd av digitalisering (Geisler, 2001). Att skriva 
texter som är ämnade för återanvändning i flera sammanhang skapar ofta 
mer komplexa krav eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan sam-
manhangen. Den bildpresentation som i studien användes i klassrummet 
tillsammans med lärarens tal skulle också distribueras via lärplattformen 
och användas av eleverna på egen hand utan tal. Ett annat exempel är att i 
delstudien av omdömesskrivande återanvänder några lärare samma text 
som underlag för både utvecklingssamtal och betygssamtal.  
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Delstudierna visar att återanvändning är vanligt förekommande även i 
skapandesituationen. Lärarna återanvänder andras bilder och bildpresen-
tationer, lärare som skriver åtgärdsprogram återanvänder formuleringar 
från inkomna anmälningar och vid skrivandet av omdömen återkommer 
samma formuleringar och liknande textstrukturer i omdömen skrivna av 
samma lärare. Såväl mål- och resultatstyrningens ökade krav på doku-
mentation som digitaliseringens ökade uppdrag åt lärare att designa under-
visningsmaterial (Kress & Selander, 2012; Selander & Kress, 2010) bidrar 
till ett ökat behov av återanvändning. Det är rimligt att tänka sig att lärarna 
behöver stöd i att hantera detta, inte enbart vad gäller det tekniska handha-
vandet utan även vad gäller kunskap om principer för spridning av värde-
ringar genom bilder på internet, hur sökmotorer fungerar och annan kun-
skap som skapar goda förutsättningar för ett källkritiskt användande av 
digitala resurser genom internet. Tidigare forskning om lärares digitala 
kompetens (Hagood m.fl., 2013; Skolverket, 2016; Tallvid, 2011) hanterar 
i första hand frågor om tekniskt handhavande och framhåller de möjligheter 
digitaliseringen erbjuder vad gäller nya undervisningsformer, snarare än att 
de hanterar mer komplexa frågor såsom konsekvenser av återanvändning 
av (andras) texter och bilder. Med mer komplexa frågor avser jag bland 
annat överföring av röster och värderingar mellan kontexter och rättigheter 
att använda andras material.  
 
I samband med återanvändning aktualiseras frågor som rör interdiskursivi-
tet (normsamspel), såsom vilka röster och diskurser som överförs från en 
kontext till en annan (Ledin, 1997). Återanvändning och möjligheten att 
föra över värderingar från en kontext till en annan kan vara både en tillgång 
och ett problem. Lärarna i studien förefaller på många sätt omedvetna om 
att överföring av text också innebär överföring av värderingar, som i studien 
om bildanvändning i undervisningsmaterial (kapitel 7). Samtidigt verkar de 
medvetet återanvända formuleringar från Skolverket för att skapa legitimi-
tet i samband med omdömesskrivande (kapitel 8). Möjliga förklaringar till 
detta är att lärarna saknar kunskaper om bildläsning, eller att lånen av be-
grepp från Skolverket i första hand inte är för att låna värderingar utan för 
att undvika kritik över egna formuleringar vid en eventuell granskning, samt 
att många lärare inte har tillräcklig utbildning om hur texter (och bilder) 
fungerar (Skolverket, 2016). Det framstår annars märkligt att de flesta lä-
rarna undviker att använda bilder för att bilder, som de uttrycker det, inte 
bidrar med något. Kanske är det delvis detta de yngre lärarna avser när de 
i delstudien om resursanvändning talar om en önskan om bättre utbildning 
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om skrivande under sin lärarutbildning. Återanvändning kräver kunskaper 
om tekniskt handhavande, och att vilja men inte kunna återanvända texter 
och bilder, är ett problem för några av de äldre lärarna. Det är överraskande 
att återanvändning av text och bild inte diskuteras i större utsträckning 
inom skolan eftersom det av flera forskare inom olika fält skrivs fram som 
starkt ökande i samband med digitalisering av elevers skrivpraktiker (se 
Elmfeldt & Erixon, 2007; Erstad, 2013).  
 
Samtalen med lärarna visar att återanvändningen av texter var stor även 
innan digitaliseringen, bland annat genom att lärare i sitt huvud återan-
vände samma fraser eller textstrukturer. Återanvändningen är således stor 
även för de lärare som inte bemästrar handhavandet av ny teknik eftersom 
lärarna återanvänder från minnet. Det är vanligt att lärarna fortsätter skriva 
om saker utifrån huvudet i stället för att använda digitala kopieringsfunkt-
ioner när det gäller ordval och formuleringar. I samband med tal om feed-
back menar en lärare att det känns viktigt för hen att tänka på varje elev 
och att formulera feedback i den specifika situationen, även om texterna i 
sig ser lika ut. Det är känslan av att ha kommunicerat i den unika relationen 
med varje elev som är viktig för läraren, och det spelar mindre roll om re-
sultatet skulle bli detsamma och åstadkommas snabbare om läraren kopie-
rade med hjälp av digital teknik. Jag tolkar detta fenomen som ett uttryck 
för att det i lärares professionella skrivande riktat mot eleverna är två före-
teelser som bidrar till lärarnas behov av att känna sig närvarande i texten. 
Det ena är att skribenter i olika grad är närvarande i texter och att det dis-
kursiva jaget och närvaron av detta i texten påverkas av förväntningar på 
den sociala rollen (Ivanič, 1998), och att lärarna har viss förståelse för detta. 
Det andra är att den sociala rollen i detta fall är en lärarroll där relationen 
till eleven är central (se t.ex. Aspelin, 2010; Frelin, 2010) och att det betrak-
tas som professionellt att vara känslomässigt engagerad i eleven (Agevall & 
Jonnergård, 2007). Lärarna verkar använda skrivandet snarare än texten 
för att uttrycka sitt engagemang i de enskilda eleverna. Är resultatet, det vill 
säga texten som når eleven, inte lika viktig som att läraren själv känner att 
hen uppfyllt egna föreställningar om professionalism? Lärarnas val att inte 
återanvända text med hjälp av modern teknik, utan att i stället återanvända 
från egna minnet är knappast effektivt och inte heller ser mottagaren någon 
skillnad, men det får lärarna att känna att de lever upp till förväntningar på 
den professionella rollen. Detta stärker studiens utgångspunkt om att pro-
fession i stor utsträckning är ett uttryck för (inre) övertygelse (Hudson, 
2009). På samma gång ger det möjlighet till en ny dimension av förståelse 
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av tidigare forskningsresultat som visat att läraren främst söker och får be-
kräftelse av eleven (Hargreaves, 1994; Lortie, 1975; Parding, 2007).  
 
När det gäller textstruktur använder lärarna i stor utsträckning stöd för 
skrivandet i form av mallar, blanketter och så vidare. I mycket hög grad 
återanvänder de sina egna textstrukturer så att de till exempel bygger upp 
bildpresentationer relativt lika varje gång. Detsamma gäller uppgiftsin-
struktioner. Det torde gynna läsaren (eleven) att textstrukturer återkommer, 
men ett resonemang om vad som vore mest gynnsamt för eleven skulle i 
förlängningen tala för en samordning av alla lärares skrivande så att inte 
skillnaderna mellan lärarna är så stora som den här studien visar (som t.ex. 
vid skrivandet av omdömen och åtgärdsprogram). Vid analysen av åtgärds-
program framstår återanvändning av text ovanligt, förutom när det gäller 
samma elev. I detta sammanhang finns snarare brist (sett till skribenternas 
osäkerhet över skrivandet) på återanvändning eller åtminstone på etable-
rade sätt att skriva. 

10.3.3 Legitimitet 
Sambandet mellan lärarnas tal om återanvändning och granskning handlar 
i den empiriska studien till stor del om legitimitet: att kunna visa att de 
handlingar som utförs genom skrivandet är legitima och berättigade. Lä-
rarna i studien strävar efter att uppvisa legitimitet för sitt handlande gente-
mot samtliga tänkbara mottagare. I detta avsnitt vill jag först och främst 
belysa två sätt att skapa legitimitet som framkommer i studien: att göra lika 
och att låna auktoritet från Skolverket.  
 
Resultatet visar att lärare återanvänder omdömestexter på så sätt att de gör 
lika mot alla sina elever: eleverna får ungefär samma form av omdöme från 
samma lärare. Att lärarnas individuellt utformade skrivpraktiker uppvisar 
tydliga mönster, det vill säga att de är systematiserade, underlättar gransk-
ning av de enskilda lärarna och stärker legitimiteten för var och en. Däremot 
undermineras denna legitimitet av att kollegorna handlar annorlunda. Upp-
rinnelsen till arbetet med gemensamma mallar handlar således också om 
legitimitet: lärarna vill göra lika inför föräldrar så att de, som de själva sä-
ger, framstår som mer professionella. Gemensamt skrivna texter har större 
legitimitet, vilket uppmuntrar standardisering. Standardisering kan samti-
digt skapa problem med situationsanpassning och på så vis minska lärares 
möjlighet att agera professionellt, givet att det ses som professionellt att som 
lärare anpassa handlingar efter olika situationer. På samma gång gäller att 
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ju fler texter som skrivs lika, desto bättre förutsättningar för granskning och 
desto större legitimitet.  

 
Återanvändningen av Skolverkets texter bygger åtminstone delvis på att lä-
rarna vill visa att de följt de riktlinjer som gäller och att deras handlande är 
juridiskt hållbart. Återanvändningen är tydligast i delstudien om omdömen 
(kapitel 9). När lärarna på detta sätt lånar text från Skolverket lånar de även 
auktoritet. Auktoritet i text handlar om flera saker, bland annat hur närvaro 
i texten skrivs fram och vad det är som tas ansvar för (Ajagán-Lester m.fl., 
2003). Vad tar lärarna ansvar för i de fördjupande delstudiernas texter? I 
delstudien om bilder i undervisningsmaterial tar läraren tydligast ansvar för 
relationen till eleverna och omsorgen om dessa. I delstudien om åtgärdspro-
gram framträder starkast en brist på ansvarstagande (med tanke på påpe-
kanden om elevers brister, avsaknad av åtgärder, tal om svårigheter att göra 
objektiva bedömningar osv.). I delstudien om omdömesskrivande är frågan 
om vad som tas ansvar för mer komplex. Någon djupanalys av hur lärarna 
använder sig av Skolverkets röst har inte gjorts i denna studie, men generellt 
kan sägas utifrån de presenterade exemplen att få lärare utnyttjar möjlig-
heten att göra det som Ajagán-Lester (m.fl.) (2003) beskriver som vanligt i 
texter allmänt sett: att både citera, förklara och kommentera text som kom-
mer från annan källa. Det skulle göra den egna positionen och rösten tydli-
gare. Flera av omdömena i studien karaktäriseras i stället av att läraren väl-
jer att inta samma position som Skolverket genom att inte markera skillna-
den mellan sin egen röst och Skolverkets, snarare än en position som uttol-
kare av Skolverkets instruktioner. På så vis framträder en bild av att lärare 
i bedömningsfrågor snarare skapar legitimitet genom att låna auktoritet i 
stället för att uppnå auktoritet genom ta ansvar för en egen tolkning genom 
förklaringar och kommentarer. Det gäller speciellt omdömen som present-
eras i form av kortfattade tabeller och de matriser som enbart består av 
Skolverkets texter.  
 
En slutsats jag drar utifrån delstudierna är att lärarna inte i någon större 
utsträckning reflekterar över texters möjligheter att uttrycka flera olika rös-
ter och möjlighet att inrymma många olika lärarroller. Det saknas således 
en djupare förståelse av skrivande som fenomen på så sätt att skrivandet 
behandlas som något okomplicerat som kan och bör bli enhetligt om lä-
rarna bara kommer överens om rätt ord. Det påminner om resultat från 
forskning om såväl användning av språk som hantering av dilemman 
(Räihä, 2008) och bristen på åtskillnad mellan samsyn och samstämmighet 
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i samband med betygssättning (Jönsson & Thornberg, 2015). Skrivandet 
och språket används som en yta som är möjlig att ha gemensam även om 
den bakomliggande praktiken ser olika ut.  

 
Tidigare forskning av van der Geest och van Gemert (1997) visar att kol-
lektiva skrivprocesser leder till kollektiva värderingar, men genom avhand-
lingen ifrågasätts i viss mån ett sådant påstående. Att lärarna under flera år 
arbetar för att skriva omdömen gemensamt leder i studien inte till några 
uttryck för likriktning av kollektiva värderingar. Gemensamma värderingar 
framstår snarare som en förutsättning för att komma överens om ett sätt att 
skriva som är gemensamt för kollektivet. Samtidigt är ett av resultaten att 
lärarna i studien förhåller sig till skrivande på ett ytplan och inte diskuterar 
underliggande uppfattningar om texters syfte eller lärares professionalism. 
Att samtal om skrivandet av elevdokumentation mer ofta rör detaljer i ut-
formningen, än till exempel konsekvenser av att dokumentationen görs, 
konstaterar även Asp-Onsjö (2012). En tankemässig separation av språk 
och handling förefaller utgöra ett hinder för att komma tillrätta med pro-
blem i samband med skrivandet, och om likriktning av skrivande ska leda 
till likriktning av värderingar så krävs enligt resultaten i den här studien mer 
ingående kollegialt utbyte och samarbete än diskussioner om mallar och ordval. 

 
Att lärare använder skrivande för att skapa goda relationer till elever kan 
också förstås som en form av legitimitetssträvan. En god relation ger läraren 
legitimitet inför eleverna. Som jag ser det gör läraren i delstudien om bild-
användning i undervisningsmaterial detta på två sätt, dels genom att an-
vända bilder för att skapa en trygg och trevlig miljö, dels genom att bryta 
mot standardiseringen av undervisningsmaterial genom att lägga till skämt 
om sig själv, det vill säga att materialet görs unikt. Det innebär att läraren 
genom att själv skapa undervisningsmaterial har fått nya möjligheter att 
skapa legitimitet i sitt arbete i relation till eleverna. Ett sådant resonemang 
bygger på att läraren i första hand söker och får bekräftelse på sitt arbete i 
relation till eleverna och inte i förhållande till Skolinspektionen och deras 
granskning (se t.ex. Lortie, 1975; Parding, 2007). 

10.3.4 Granskning 
Det lärarna i studien oroar sig mest för i samband med sitt skrivande är att 
utsättas för granskning. Tidigare forskning bekräftar att mål- och resultat-
styrningen av skolan har medfört en betydande ökning av granskning av 
lärares arbete (Bergh, 2010; Elliott, 2001; Hargreaves, 1994; Krantz, 2009; 
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Sachs, 2016). Det tar sig uttryck som en ständigt påpekad medvetenhet om 
att det som lärare gäller att, som de säger, ha ryggen fri. I samtal om skri-
vande i kollektivet påminner de ofta varandra om att de är påpassade och 
att de ska se upp med vad de skriver. För en del lärare innebär det att tänka 
efter en extra gång innan de lämnar ifrån sig en text, för andra innebär det 
att inte få skriva det de vill utan att tvingas skriva något annat som är mer 
i linje med det de uppfattar som Skolinspektionens krav. Talet om gransk-
ningsutsattheten handlar mycket om att välja rätt ord, att inte skriva ”ele-
vens svårigheter” utan att i stället skriva ”elevens förbättringspotential”. 
Även om talet om granskningsutsattheten dyker upp som villkor i alla 
delstudier, förutom i studien om bildanvändning i undervisningsmaterial, så 
finns det inget som talar för att det pågår en diskussion om granskningen 
på annat sätt än att det handlar om att välja rätt ord. Vad det beror på är 
svårt att avgöra utifrån det underlag studien ger. Det kan lika gärna bero 
på att lärarna känner sig trygga i sin förståelse över vad som är profession-
ellt som att de inte inser (eller vill inse) att problemet kan handla om annat 
än brist på gemensamt språk och lämpliga ordval. 
 
Speciellt svårt är det att välja rätt ord i situationer som rör kombinationen 
elever och problem. Den granskningspress lärarna talar om har lett till att 
de i allt större utsträckning skriver för Skolinspektionen eller rektor och inte 
för eleven. Utvecklingen har lett till att textens superadressat på många sätt 
har tagit över och att allt färre texter tycks rikta sig till elever även när dessa 
nämns som adressat. Omdömen inför utvecklingssamtal är ett exempel på 
detta. Kommunikationen med eleverna, speciellt om den är av relations-
skapande karaktär, sköts i stället muntligt. Muntlig kommunikation har i 
sammanhanget fördelar, dels för att det ger möjlighet att kontrollera hur 
budskapet tas emot, dels för att det inte är beständigt över tid och rum och 
därmed svårare att granska. (Jämför Clark och Ivaničs, 1997, samt Ongs, 
1990, karaktäristik av skrift i förhållande till tal.) Ytterligare fördelar med 
muntlighet framförs av lärare i delstudierna. De skrivna orden framställs 
som att de väger mer, är för stora och har orättfärdigt anspråk på objekti-
vitet, verkar överdrivna på ett sätt som inte stämmer med det läraren kan 
stå för, eller riskerar förstöra förtroendet eleven har för läraren. Lärarna 
talar även om muntlighet som något som förenar dem och eleverna, och 
som ger utrymme för förhandling, vilket är positivt i relation till eleven. I 
jämförelse med Ongs (1990) beskrivning av muntlighet som agonistiskt 
framstår lärarnas tal om förhandling genom muntlig dialog som mer positivt.  
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Granskningsutsattheten minskar lärares handlingsutrymme (Mickwitz, 
2015; Parding, 2007) och det finns en uppenbar risk att den hämmar lärar-
nas kreativitet. Genom delstudierna blir det tydligt att texters bundenhet 
korrelerar med risk för granskning. I delstudien om lärares bildanvändning 
i undervisningsmaterial är kommunikationen med eleverna central och lä-
raren använder kreativitet vid skapandet av texten, medan de många doku-
menterande texterna främst riktar sig mot potentiella granskare och inte 
fyller några funktioner i det lärarna talar om som den egentliga verksam-
heten: undervisningen och elevernas lärande. Åtgärdsprogrammen som ana-
lyserats verkar i störst utsträckning skrivas för Skolinspektionen eller rektor 
och fyller endast undantagsvis någon funktion som verktyg i praktiken. (Jfr 
tidigare forskning om elevdokumentation som redskap eller dokumentation 
av Asp-Onsjö, 2006, 2011; Hirsh, 2013). Omdömen inför utvecklingssam-
tal verkar också i störst utsträckning skrivas för andra än eleverna och fram-
står inte heller som en text av stor relevans för undervisningen och elevernas 
lärande. I relation till tidigare forskning som visar att lärarens relation till 
den enskilda eleven är det mest avgörande för framgångsrikt lärande (Aspe-
lin, 2010; Frelin, 2010; Nordenbo m.fl., 2008) är det problematiskt att lä-
rares relationsskapande arbete motverkas av granskning. 

10.3.5 Mottagare 
Av central betydelse för lärares skrivande är deras uppfattning om vem som 
är mottagare eller läsare av den text de skriver. Ovan har komplexiteten i 
att skriva för multipla mottagare diskuterats. I detta avsnitt ägnar jag mig 
därför åt att diskutera relationen till mottagaren, eller snarare de multipla 
mottagarna.  
 
I studien framträder en potentiell konflikt mellan ett relationsskapande och 
ett granskningsutsatt skrivande. Lärare befinner sig i skolans hierarki mel-
lan Skolinspektion (och skolledning) och eleven (och föräldrar) och efter-
strävar en bra relation med samtliga. Om lärarens roll liknas vid arbetarens 
i talet om den nya arbetsordningen (Gee, Hull, & Lankshear, 1996) skulle 
läraren ha funktionen att vara Skolverkets långa arm: läraren är den som 
möter elever och föräldrar som representant för skolan. Det skulle i så fall 
också kunna innebära medinflytande över verksamheten, men medinfly-
tande framträder inte som centralt i studien. Några lärare deltar inte i arbe-
tet med omdömen, eller gör det i så lite utsträckning som möjligt, och beto-
nar i stället att det viktigaste är att eleven och läraren har god kommuni-
kation. Andra uttrycker frustration över att inte få skriva det de menar att 
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eleven bäst behöver höra i omdömet. Ytterligare andra använder Skolver-
kets formuleringar i sådan utsträckning att det är rimligt att ifrågasätta om 
budskapet har möjlighet att nå föräldrarna på utvecklingssamtalet (jfr 
Brown & Herndl, 1986). Flera lärare uttrycker att de har svårt att förstå 
vad omdömen i ämnen de själva inte undervisar i innebär och när det gäller 
dessa omdömen tar lärarna snarare avstånd genom att inta rollen som för-
medlare (jfr Hofvendahl, 2006) än arbetar för medinflytande.  
 
Generellt kan lärares texter delas in i skrivande för och om eleven, samt i 
skrivande för egna ögon och för andras ögon. Skrivandet för elever är rela-
tivt fritt och kreativt och framförs helst både skriftlig och muntligt, eller 
enbart muntligt. Skrivandet om eleven är svårt och granskningsutsatt och 
görs helst med färdiga mallar och formuleringar. Skrivande för egna ögon 
är fritt, görs mer spontant och i större utsträckning för hand. 
 
Förutom problematiken som uppstår genom granskning kan emellertid 
även skrivande med elever som mottagare ses som problematiskt och kom-
plext (jfr Kronholm-Cederberg, 2009). När det gäller texter med elever som 
mottagare finns i studien ett samband mellan att texter är oproblematiska 
och att läraren har ett maktövertag (gentemot eleverna) samt att texter är 
problematiska och läraren befinner sig i ett maktunderläge (gentemot Skol-
inspektionen). Det skrivande som enbart är relationsskapande kan ses som 
fritt från granskning och eftersom eleverna ofta är i maktunderläge utgör 
de inget granskningshot. Gustafson (2010) menar emellertid att denna 
maktrelation varierar och att läraren även befinner sig i underläge gentemot 
eleverna. (Jfr Englund & Svensson, 2003, och deras tolkning av Foucault, 
1997, om hur makt cirkulerar.) I åtgärdsprogrammen och i omdömena syns 
inte många spår av ett sådant underläge, om man inte förstår lärarnas stora 
behov av att förmana eleven att skärpa sig som ett försök att med hjälp av 
dokumentationen uppbåda auktoritet. Åtgärdsprogram utgör dessutom en 
möjlighet för läraren att skapa och bevara en sanning om det egna arbetet, 
en berättelse om undervisningen där eleven är den som gjort fel, och utgör 
på så sätt en möjlighet för läraren att både positionera sig och att få makt i 
relation till eleven. (Se Asp-Onsjö, 2006, 2011; Karlsson, 2010; Rehnberg, 
2014; Schryer, 2000; Winsor, 1999, om hur texter skapar och bevarar san-
ningar samt används för positionering.) Omvänt kan förekomsten av själv-
distans och skämt på lärarens egen bekostnad ses som ett sätt att jämna ut 
maktövertag och skapa jämlikhet, som i det undervisningsmaterial som un-
dersöks i en av delstudierna. Att lärare känner störst förtroende, stöd och 
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handlingsutrymme i relationen till eleverna, i jämförelse med styrdokument, 
skolledning och kollegor, stämmer överens med Pardings (2007) studie om 
handlingsutrymme.  

10.3.6 Handlingsutrymme 
Att skriva handlar inte bara om förmåga att skriva utan också om rätten att 
skriva, och rätten att bestämma vad som ska skrivas (Clark & Ivanič, 1997). 
Lärares handlingsutrymme när det gäller att själva avgöra vad som ska skri-
vas och hur något ska skrivas är det sista temat jag vill uppmärksamma vad 
gäller diskursiva villkor för skrivande. I vilken mån skrivandet är fritt eller 
bundet påverkar skrivhändelserna lärarna deltar i. Studien visar att det skri-
vande lärare ägnar sig åt mest frekvent är fritt och har dem själva eller elever 
som mottagare. De flesta lärare talar om skrivande som förekommer ofta 
som oproblematiskt och fritt, medan några talar om allt skrivande som rik-
tar sig till andra mottagare än dem själva som bundet. Studien visar också 
att lärare med positiv inställning till ny teknik i skolan upplever sig mindre 
utsatta för granskning. De talar i synnerhet om större frihet vid skrivande 
förknippat med undervisning, såsom kursplaneringar. De lärare som avstår 
att använda ny teknik gör det främst med motiveringar som rör gransk-
ningsutsattheten och för att deras elever inte är litterata på ett sådant sätt 
att lärarna finner det pedagogiskt motiverat att skriva till dem. Det finns en 
försiktig trend att avstå skrivande, en trend som även gäller de lärare som 
anammar ny teknik och som skriver mest. Speciellt är det skrivande av feed-
back på elevarbeten som minskar skriftligt, men även annat skrivande med 
elever som målgrupp. Undantaget är det ökande skapandet av undervis-
ningsmaterial. Lärarnas individuella skrivpraktiker skiljer sig åt på så sätt 
att det inte finns en gemensam struktur eller system av texter för lärarna. 
Det talar för att det finns handlingsutrymme.  
 
Studien av åtgärdsprogram visar att även texter som skrivs efter mall skiljer 
sig väsentligt åt, trots att denna text talas om som den mest bundna. Några 
av de egna lösningar som gjorts angående åtgärdsprogram, som alltså inte 
följer mallen, uppfyller på många sätt i större utsträckning kraven som ställs 
i riktlinjerna än vad många åtgärdsprogram som följer mallen gör. Utifrån 
detta framstår försök att styra lärares skrivande genom mallar, det vill säga 
genom att öka bundenheten och att minska handlingsutrymmet, som 
mindre framgångsrika. Det som däremot är ett tydligt resultat av detta är 
en kollektivt etablerad förståelse om hur problematiskt och komplext skri-
vandet av åtgärdsprogram är, vilket i sin tur leder till att åtgärdsprogram 
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inte skrivs. Teoretiskt skulle större frihet kunna leda till att lärares skrivande 
blir alltmer diversifierat och därmed ifrågasatt ur ett professionaliserings-
perspektiv, liksom med de undersökta omdömena. Samtidigt är åtgärdspro-
grammen redan diversifierade till den grad att det uppstår frågor om bun-
denhetens karaktär. Hur kan det komma sig att det skrivande som lärarna 
talar om som mest bundet inte ger mer homogena texter? Min tolkning är 
att det framför allt har med tre saker att göra: osäkerhet över åtgärdspro-
grammens funktion, ovilja att medverka till fler texter att använda som un-
derlag för granskning av det egna arbetet, samt ett motstånd mot kraven 
och förväntningarna på objektivitet. En första möjlig förklaring är att osä-
kerheten över åtgärdsprogrammens funktion kan komma av bristande kom-
munikation och även bero på viss trögrörlighet i förändringen av skrivprak-
tiker. (Jfr forskning om förändringsarbete i samband med yrkesskrivande, 
t.ex. Brown & Herndl, 1986; Parks, 2001; Smart, 2006).  
 
Asp-Onsjö (2011) som också studerat elevdokumentation hävdar att mål- 
och resultatstyrningen och därpå följande dokumentalitet och governmen-
talitet leder till en omfattande självstyrningsmentalitet. Hon menar att lä-
rare riskerar att fastna i en internaliserad kontroll-väv. En andra möjlig för-
klaring är att lärarna i studien om åtgärdsprogram gör motstånd mot detta. 
Tidigare studier har visat att vad som först uppfattats som personalens bris-
tande förmåga att skriva ibland berott på att den motsatt sig vad som upp-
fattas som orimliga krav och kontroller (Barton, 2007). Den sista förkla-
ringen rör texters sanningsskapande och sanningsbevarande egenskaper 
(Clark & Ivanič, 1997; Karlsson, 2010; Ong, 1990; Winsor, 1999) och att 
vissa former av kunskap skapas genom skriven text (Berge, 2006). Tillsam-
mans med de reservationer lärarna i studien gör, om att deras uppfattningar 
om eleven är subjektiva och föränderliga medan texter är bevarande och i 
sammanhanget har anspråk på att vara objektiva, drar jag slutsatsen att 
lärarna gör motstånd mot vad de uppfattar som orimliga förväntningar på 
deras möjlighet att göra objektiva och professionella bedömningar, samti-
digt som de gör motstånd mot att texten används för att granska dem själva 
i stället för eleven.  
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11 Diskussion 

11.1 Introduktion 
Genom avhandlingen framträder bilden av att gymnasielärares skrivprakti-
ker formas av ett komplext nät av samverkande och konkurrerande faktorer 
som skapar förutsättningar för lärares yrkesskrivande. I detta kapitel an-
vänder jag avhandlingens resultat och de teoretiska perspektiv som introdu-
cerats för att diskutera villkor för lärares skrivande, i synnerhet i relation 
till en ökad digitalisering och till mål- och resultatstyrningen av skolan. 
Dessa villkor relateras till teorier om skrivande och till teorier om profess-
ionalism. Genom att anknyta till avhandlingens frågeställningar kommer 
jag i kapitlet att särskilt diskutera skrivande och lärarprofessionalism, lära-
res relationer till kollegor samt den spänning mellan muntlig och skriftlig 
kommunikation som framträtt i studien. Det finns tecken på att det pågår 
nya gränsdragningar mellan vad lärare kommunicerar skriftligt och vad de 
kommunicerar muntligt. Avhandlingens ena frågeställning rör vad som kän-
netecknar gymnasielärares skrivpraktiker i en digitaliserad skola och den 
andra frågeställningen rör skrivandet som professionell handling. Här sam-
manförs dessa i en fördjupning av den diskussion om diskursiva villkor för 
lärares skrivande som initierats i kapitel 10. Jag inleder med en övergri-
pande reflektion över studiens resultat och över de teorier som används för 
att undersöka frågeställningarna och avslutar med en sammanfattning av 
avhandlingens kunskapsbidrag. 
 
Lärare skriver dagligen texter och i jämförelse med tidigare forskning om 
lärares arbetstid kan sägas att skrivande ingår i samtliga delar (se Månsson, 
2002; Skolverket, 2013a, 2013b). Vardagligt skrivande med läraren själv 
eller elever som mottagare, och som hör till undervisningssituationer, talas 
i större utsträckning om som fritt. Skrivande som förekommer mer sällan, 
som har Skolinspektionen eller annan läsare som potentiell granskare, och 
som hör till efterarbetet (dokumentationen av verksamheten), talas i större 
utsträckning om som bundet. De skrivhändelser som förekommer dagligen 
är ofta mindre omfattande än skrivhändelser som återkommer sällan. Trots 
att lärarna talar om omdömen och åtgärdsprogram (i synnerhet) som 
bundna visar delstudiernas analyser att dessa texter inte är särskilt homo-
gena, eller standardiserade, varken i utformning eller innehåll, och att de 
textdrag som i viss mån är gemensamma inte förefaller vara de som skol-
ledningen efterfrågar genom sina rutinbeskrivningar (se kapitel 8 och 9).  
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Lärarna anger elever som huvudsaklig mottagare för det de skriver (kapitel 
6) och en jämförelse med tidsstudier av lärares arbete (Månsson, 2002; 
Skolverket, 2013a, 2013b) visar också att stora delar av arbetstiden ägnas 
åt undervisning och arbete med eleverna. Precis som i Lorties (1975) och 
Pardings (2007) studier är kontakten med eleverna mycket central för lä-
rarna i studien, och de är beroende av relationen till dem, inte enbart för att 
kunna anpassa undervisningen efter elevernas lärande, utan även för att 
själva få bekräftelse. Lärarna är i sin yrkesvardag primärt orienterade mot 
eleverna och eftersom skrivande med elever som mottagare i hög grad är 
fritt och oproblematiskt framstår lärares yrkesskrivande i stort inte som ett 
problem för dem. Skrivandet med elever som mottagare är på samma gång 
i stor utsträckning osynligt, likt fritidsskrivandet i Barton och Hamiltons 
studier (1998). Undervisningsmaterial skrivs enbart för elever och lärarna 
talar inte om granskningsutsatthet i samband med detta skrivande, trots att 
de har tillgång till kollegors undervisningsmaterial och att det således är 
rimligt att även tänka sig kollegor som läsare. När texter har flera motta-
gare, som omdömen inför utvecklingssamtal och åtgärdsprogram, blir det 
tydligt att flera intressen krockar och lärarnas skrivande kompliceras. Lä-
rarnas skrivpraktiker varierar från individ till individ, vilket försvårar arbe-
tet med att beskriva och tala om texter och skrivande. I synnerhet saknas 
etablerade benämningar på skrivhändelser som rör dokumentation av elever 
och vad som händer i klassrummet. Förmodligen är avsaknaden av gemen-
samma benämningar en följd av att skrivandet är individualiserat: det är 
upp till var och en att avgöra sitt behov av skrivande i vardagen och att 
utforma detta som det passar det egna arbetet. Lärarnas samarbete är be-
gränsat, liksom talet om skrivande. 
 
Digitaliseringen av skolan har inneburit förändrade möjligheter att dela och 
att lagra, och därmed även att återanvända och att granska text. Detta har 
medfört förändrade krav på lärare, både vad det gäller att hantera ny teknik 
och att stå till svars för sitt arbete genom att texter granskas. Nilsson (2007) 
menar att förändringen av kraven på vad det innebär att vara en profess-
ionell lärare har uppkommit utan någon större diskussion, och tagits för 
självklar: plötsligt skulle en kompetent lärare bemästra även ny teknik. Lä-
rarnas tal i studien ger uttryck för att lärares professionalism innefattar di-
gital kompetens. Däremot finns tecken på ett motstånd mot användningen 
av ny teknik som bygger på lärarnas uppfattning om vad eleverna behöver. 
Detta motstånd, som framförs av några av lärarna, är väl förenligt med den 
bild av lärares anammande av ny teknik som presenteras av Cuban (1986), 
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det vill säga att lärarna gör det de anser vara bäst för elevernas lärande. En 
analys av lärarnas motstånd mot ny teknik i undervisningen visar att de 
snarare gör motstånd mot skrivande och till en okritisk inställning till im-
plementering av ny teknik (se kapitel 6). Däremot ifrågasätter de inte kravet 
på att lärare ska kunna hantera tekniken. De lärare som inte hanterar tek-
niken efter rådande förväntningar förefaller inte heller att protestera mot 
kraven, vilket jag tolkar som att Nilsson (2007) har rätt: teknisk kompetens 
är år 2014 en integrerad del av uppfattningen av vad en professionell lärare 
förväntas kunna. Det gör att särskilt äldre lärare som inte i lika stor ut-
sträckning som yngre använder digital teknik på fritiden hamnar i ett pro-
fessionellt underläge. Att sätta relationen till eleverna i centrum för skrivan-
det kännetecknar i studien både den grupp lärare som i störst utsträckning 
anammar ny teknik och de som avstår att använda ny teknik, även om det 
finns individuella variationer.  
 
Clark och Ivaničs (1997) representation av skrivprocessen uppmärksammar 
inte aspekter av skrivande som har att göra med teknik. I denna avhandling 
är det tydligt att valet av teknik och andra materiella resurser medför villkor 
för skrivande, såsom att andras röster bjuds in genom återanvändning av 
material (t.ex. vid bildanvändningen i kapitel 7) eller att digital teknik inte 
förmår att möta samma (didaktiskt motiverade) krav som OH-apparaten 
(kapitel 6). Utifrån studiens resultat skulle jag därför vilja lägga till en kom-
pletterande ruta i Clark och Ivaničs representation. Rutan kan ha rubriken: 
överväganden (möjligheter och begränsningar) i samband med materialval. 
Att aspekter av materialitet behandlas berikar förståelsen av skrivandet som 
process. Min förståelse av ett socio-materiellt perspektiv på relationen tek-
nik–människa är att det i hög grad uppmärksammar det som skapas i sam-
spelet (se Orlikowski, 2007, 2009). Därför skulle ett tillägg om materiella 
villkor i Clark och Ivaničs representation omfatta skribentens förståelse av 
vad som sker i samspelet med tekniken när skribenten skriver på dator eller 
med penna, i ett socialt forum eller i den egna dagboken, snarare än en 
uppräkning av egenskaper hos olika materiella resurser. Visserligen ifråga-
sätts i den här avhandlingen möjligheten att styra lärares skrivande genom 
materiella resurser i form av mallar. Mallen för åtgärdsprogram bidrar inte 
till något enhetligt skrivande och framtagandet av en gemensam mall för 
omdömesskrivande möter motstånd. Däremot är skrivandet fortfarande på-
verkat av de möjligheter och begränsningar som kommer av skribentens 
förståelse av de materiella resurser som används. 
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11.2 Skrivande och lärarprofessionalism  
Såsom tidigare introducerats vill jag använda begreppen redovisningsskyl-
dighet och professionellt ansvar för att problematisera lärares skrivande ut-
ifrån mål- och resultatstyrningen av skolan. Min tolkning av resultaten av 
undersökningen av lärares skrivpraktiker ur ett professionsperspektiv utgår 
i första hand från Englund och Solbrekkes (2011, 2015) beskrivning av re-
dovisningsskyldighet och professionellt ansvar som två logiker, här presen-
terat som diskurser, om lärarprofessionalism. För att tydliggöra min tolk-
ning av hur dessa diskurser återspeglas i samband med lärares skrivande har 
jag sammanfattat dem i en matris (se tablå 11.1), vilken kan förstås som en 
vidareutveckling eller precisering av Englund och Solbrekkes översikt (se 
tablå 3.1) med fokus på skrivande. Jag har valt att presentera det som två 
konkurrerande och samtidigt förekommande diskurser om lärares profess-
ionella skrivande.  

Tablå 11.1 Exempel på konkurrerande uppsättningar diskursiva villkor som påver-
kar lärares skrivande utifrån två logiker gällande lärarprofessionalism: redovisnings-
skyldighet och professionellt ansvar.  

Redovisningsskyldighet  Professionellt ansvar  
Skolinspektion som  
huvudsaklig mottagare 

Elever som  
huvudsaklig mottagare 

Fokus på kvalitet (resultat) Fokus på lärande (process) 
Krav: från granskningsutsatthet Krav: på relationsskapande 
Styrning, bundenhet, skrivmallar Handlingsfrihet, skrivmönster 
På förhand fastställt Situationsanpassat 
Skriftlig kommunikation Muntlig kommunikation 

 
I alla delstudier förutom den som handlar om att producera undervisnings-
material framgår att granskningsutsatthet styr lärares skrivande. Det stäm-
mer väl med tidigare forskning om mål- och resultatstyrningen av skolan 
(Ball, 2003; Bergh, 2010; Englund & Solbrekke, 2015; Evetts, 2009; Sachs, 
2016). Professionellt ansvar som värdemätare grundas i ett professionellt 
mandat, det vill säga ett förvaltat förtroende där det finns ett oundvikligt 
personligt ansvar och en viss autonomi. Flera lärare i studien talar om sin 
professionalitet på ett sådant sätt. De gör motstånd när granskningspressen 
blir för stor. De övergår till att sköta kommunikation muntligt i stället för 
skriftligt och protesterar mot vad de talar om som en tvångströja som sätts 
på dem och deras skrivande. Trots detta framstår lärarna på många sätt 
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ändå som fria när det gäller skrivandet. De låter sig inte styras av rutinbe-
skrivningar och mallar när det gäller åtgärdsprogram och de utformar de 
flesta texter som det passar dem själva och de egna textsystemen. I slutän-
dan verkar det som att lärarna i mångt och mycket skriver som de vill, som 
i exemplet med omdömen där lärarna efter tre års arbete med mallen i 
mycket liten utsträckning förändrat sitt skrivande, även om detta delvis kan 
förklaras av brist på tid och brist på tydlig styrning (jfr Lundström, 2009). 
 
Skrivandet av åtgärdsprogram är genom rutinbeskrivningar och mallar till 
stora delar fastställt. Ändå visar studien att lärarna inte följer det fastställda. 
Vad beror det på? Det finns i studien inte något som talar för att det skulle 
bero på situationsanpassning i syfte att stödja elevers lärande. Tidigare 
forskning om elevdokumentation och lärares skrivande av feedback visar 
snarare att den bristfokus som dominerar elevdokumentation är problema-
tiskt, bland annat för dess negativa påverkan på elevers självuppfattning 
(Andreasson, 2007; Asp-Onsjö, 2011; Kronholm-Cederberg, 2009). Det 
som däremot kan förklara skrivandet är om lärarens syfte är att positionera 
sig själv och hålla ryggen fri. Det Winsor (1999) benämner CYA-texter (co-
ver your ass) är i studien vanligt i flera sammanhang, åtminstone att döma 
av lärarnas tal om sitt skrivande.  
 
Ju mer komplexa krav lärare ska uppfylla desto större blir behovet av mallar 
och annat stöd i skrivandet. Ett sätt att få stöd är att använda Skolverket 
som trygghet och auktoritet. Det finns en trygghet i att det professionella 
ansvaret inte är beroende av lärarens eget omdöme utan att det räcker att 
visa upp korrekt dokumentation. Vid skrivande av omdömen förekommer 
många referenser till Skolverket. Referenserna är ibland så omfattande att 
det är svårt för en oinvigd (föräldrar, elever eller lärare i andra ämnen) att 
förstå vad som avses. Lärarnas önskan om mallar kan förstås som en öns-
kan om styrning och trygghet. Det är på så sätt överraskande att de efter-
frågade mallarna och riktlinjerna inte följs. Förmåga att svara mot upp-
ställda krav behöver för övrigt inte ses som en skyldighet utan kan också 
ses som en förmåga, en redovisningsförmåga. I studien förefaller en sådan 
positionering, nära Skolverket och med orientering mot i första hand 
granskningsrisken snarare än eleverna, vara ett sätt för lärare att känna 
trygghet, auktoritet och professionalism, medan andra lärare mycket tydli-
gare söker motsvarande bekräftelse i relation till eleverna så som tidigare 
forskning visat är vanligt (Lortie, 1975; Parding, 2007). 
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Studien visar på viss osäkerhet vad gäller lärares förmåga och beredskap att 
ta det oundvikliga personliga ansvaret som följer med handlingsfriheten i 
en diskurs som följer logiken om professionellt ansvar. I stället verkar flera 
lärare vid problemsituationer efterfråga mallar, standardisering, agera re-
aktivt, efterfråga styrning och göra bedömningar av allehanda slag utifrån 
förutbestämda indikatorer. Man kan förstås fråga sig om lärarna ska ta an-
svar när de fått det, eller ta ansvar för att få det. Att skriva omdömen kol-
legorna inte kan eller vill framföra liknar fenomenet Kronholm-Cederberg 
(2009) beskrivit: om skriftlig respons eleverna inte kan förstå, men som lä-
rare fortsätter skriva. Lärarna vill ha stöd och styrning när det är svårt och 
på samma gång frihet när det är okomplicerat och riskfritt. En avgörande 
aspekt av skrivande är förståelsen om textens syfte och funktion (jfr Clark 
& Ivanič, 1997). Det kan jämföras med Frelins (2010) försök att reda ut 
komplexiteten i lärares arbete utifrån ett professionsperspektiv genom att 
diskutera lärares förståelse av: mening, innehåll, medel och syfte. Jag in-
stämmer med Frelin och menar att lärares skrivande i stor utsträckning 
skulle vinna på att fler samtal om syfte, mottagare, innehåll och mening 
ägde rum. Handlingsfrihet kräver både kunskap och ansvar (Englund & 
Solbrekke, 2011). 
 

11.3 Lärares relation till kollegor 
Efter att i tidigare avsnitt diskuterat den potentiella motsättningen mellan 
relationen till eleverna och relationen till Skolinspektionen, så som dessa 
relationer framträder genom lärares skrivpraktiker, vill jag problematisera 
relationen till lärarkollegorna. Asp-Onsjö (2011) varnar för hur granskning 
kan leda till en internaliserad självkontroll. Hon menar att en del av en så-
dan självkontroll är självreflektion. Tidigare forskning talar för att en sådan 
utveckling pågår bland annat inom lärares kompetensutveckling (t.ex. 
Wood & Lieberman, 2010) och elevers arbete (se t.ex. Granath, 2008). I 
den här studien om gymnasielärares skrivande verkar däremot den interna-
liserade självkontrollen ha mött visst motstånd. Jag tänker bland annat på 
delstudien av åtgärdsprogram där endast en av femhundra anmälningar in-
nehåller självkritik och att detta helt saknas i själva åtgärdsprogrammen (se 
kapitel 8). Åtgärdsprogrammen innehåller dessutom få riktlinjer eller didak-
tiskt tips till undervisande lärare. Samtidigt visar analysen av arbetet med 
att komma överens om omdömesskrivande en tydlig tendens till att lärarna 
är nöjda med den egna praktiken och om något ska ändras ser de helst att 
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andra lärares ändrar sitt skrivande. Motståndet till förändringarna förkla-
ras visserligen delvis av att lärarnas textsystem är diversifierade och följer 
principer som gör de enskilda systemen effektiva, men under studiens fort-
skridande väcktes allt starkare frågor om hur lärarna förhåller sig till 
varandra i samband med skrivande. Medan studien av åtgärdsprogram vi-
sade att lärarna är försiktiga i kritiken av kollegorna (och i synnerhet sig 
själva) visade studien om omdömesskrivande på ett visst ifrågasättande av 
kollegors professionalism: lärarna förstår både syftet med omdömet och sitt 
professionella uppdrag olika. Parding (2007) undersöker lärares utrymme 
att handla inom olika relationer. I min avhandling om skrivpraktiker fram-
träder handlingsutrymme i relationen till kollegor som särskilt värd att upp-
märksamma. 
 
Vilken relation har lärarna till kollegorna, sett genom skrivpraktiken? Själv-
ständigt, är det enkla svaret. Precis som lärarna i Lorties studie är lärarna i 
den här studien i stor utsträckning individualister i ett kollektiv. Vad beror 
deras starka individualitet på? Lortie (1975) kommer genom ett omfattande 
intervjuarbete fram till att lärare till skillnad från många andra yrkesgrup-
per får sin belöning genom en känsla av välbefinnande, inte genom att de 
ser själva resultatet av sitt arbete, utan som en inre tillfredsställelse i mötet 
med elever. Denna inre tillfredsställelse är både oförutsägbar och relativt 
sällsynt, samt beroende av elevers respons. Eftersom det för alla lärare råder 
osäkerhet om framtida tillfredsställelse, bidrar beroendet av elevernas posi-
tiva respons till att lärare inte i första taget förändrar vad de anser vara en 
fungerande praktik (Lortie, 1975). Detta resultat bekräftas av annan forsk-
ning (se t.ex. Cuban, 1986; Hargreaves, 2010; Parding, 2007). Lortie menar 
vidare att individualismen förstärks av att det råder osäkerhet kring vilka 
kriterier lärares arbete ska bedömas utifrån och denna osäkerhet leder till 
att lärare i allt större utsträckning förlitar sig på sin egen uppfattning om 
vad som är effektivt. Lärare som anser sig utföra ett gott arbete har på så 
sätt all anledning att motsätta sig förändring (Lortie, 1975). Om detta reso-
nemang kopplas till det föregående om två parallellt förekommande upp-
fattningar om lärarprofessionalism talar det för att lärares individualism 
ökar av att granskningsutsattheten. Frostenson (2012) varnar för att 
granskningspressade lärare kan utveckla en autonomi som inte är förenligt 
med traditionell professionsuppfattning. 
 
Studien visar att lärarna är starkt orienterade mot det de uppfattar som pro-
fessionellt handlande. De ger uttryck för motstånd, eller att de är obekväma 
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med skrivandet, om de genom press uppfattar krav som är svåra att leva 
upp till eller som strider mot deras uppfattning om professionalism. De för-
svarar sig i samband med kritik med att de följt stipulerade riktlinjer. De 
förefaller däremot inte påverkas av kollegornas uppfattning om vad som är 
professionellt i någon större utsträckning, och verkar inte heller speciellt 
lyhörda för kollegors kritik (som i samband med omdömesskrivande). Pre-
cis som i andra sammanhang söker individer som tänker lika bekräftelse 
hos varandra, och det pågår i samband med tal om skrivande av exempelvis 
omdömen inga konfrontationer mellan olika uppfattningar lärare emellan 
om vad som är professionellt (rätt eller bäst). Att lärarna inte samarbetar 
stämmer med Lundströms (2009) studie, men till skillnad från i hans studie 
anges inte tidsbrist som skäl för att inte samarbeta i samband med skri-
vande. Lärarna i min studie samarbetar endast sparsamt och med dem som 
har samma uppfattning. Om uppfattningen om vad som är professionellt 
bygger på tre olika delar: externa aktörers, kollegors och den egna uppfatt-
ningen, verkar den kollegiala påverkan vara svagast i de fall som studerats. 
Det är intressant med tanke på att de tillbringar stor del av sin arbetsdag i 
sällskap med kollegor i arbetsrum, personalrum och konferensrum. Lärarna 
verkar i stället vända sig mot externa aktörer och deras bekräftelse. Att ele-
vernas bekräftelse står i centrum för många lärare har redan aktualiserats, 
men även föräldrarnas bekräftelse efterfrågas i studien. När lärares profess-
ionalism bygger på externa aktörers bekräftelser och på egna uppfattningen, 
men inte på kollegors så uppstår frågan: Varför ska andra ha tilltro till lä-
rares professionalism när de inte har tilltro till varandras? 
 
Lärarna i studien visar således liten tilltro till kollegors uppfattning om pro-
fessionalism samtidigt som de strävar efter att hävda professionell auktori-
tet genom kollektivet, såsom inför föräldrar vid utvecklingssamtal. Jag fin-
ner detta motsägelsefullt och intressant. Lärarna värnar om sin handlings-
frihet i förhållande till kollegorna samtidigt som de hävdar kollektiv pro-
fessionalism (jfr Fredrikson, 2010). Det finns således en stark tendens att på 
ytan hålla uppe ett sken av professionell konformitet medan mycket talar 
för att det snarare pågår en splittring, och att individualisering pågår i stället 
för ökad kollektiv homogenitet. Landahls (2006) avhandling om lärares 
auktoritet, ansvar, fostran och omsorg ur ett historiskt perspektiv ger ytter-
ligare perspektiv på lärarindividens relation till kollektivet. Under första 
halvan av 1900-talet var lärare tydligt individer med stor auktoritet över 
eleverna. Uppfattningen om lärarkollektivet var mycket svag. Däremot be-
handlades eleverna till stor del som ett kollektiv sett till undervisningens 
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utformning, bestraffningar och så vidare. Landahl visar att utvecklingen 
mot ett starkare lärarkollektiv under senare delen av 1900-talet har skett 
parallellt med en alltmer individuell behandling av elever. Därmed framträ-
der en möjlig motsättning mellan lärares individualitet i relation till elev-
gruppen eller elevens individualitet i relation till lärarkollektivet. Nu har det 
skett en hel del (andra) förändringar av villkor för lärares arbete (se Persson, 
2008), men Landahls resultat väcker frågor om lärares individualisering och 
eventuella problem som uppstår om den inte kan fortgå parallellt med indi-
viduella relationer till (och individuell behandling av) eleverna. Att lärarna 
bildar en starkare kollektiv gemenskap framhålls av Hargreaves (2010) som 
ett förslag på motvikt mot ökande redovisningsskyldighet. Om en sådan 
kollektiv gemenskap enbart är fernissa får den svårt att göra verkligt mot-
stånd.  
 
Jag drar, med stöd av tidigare forskning, slutsatsen att lärarna i studien 
undviker att diskutera olikheter i uppfattningen om vad som är profession-
ellt. I samband med skrivande visar sig detta genom att lärarna enbart dis-
kuterar mer ytliga aspekter av skrivande, såsom operationalisering av 
språkförståelse (t.ex. val av ord). Jag menar att både lärares skrivande och 
deras professionella utveckling gynnas av erkännande av komplexitet i 
praktiken och av att diversifierade uppfattningar om professionalism blir en 
del av samtalet inom lärarkollektivet. Fler röster behöver få utrymme i sam-
talen om lärares skrivande, och komplexa förhållanden och villkor för skri-
vande behöver belysas.  
 

11.4 Skriftlighet och muntlighet 
Som en sista diskussionspunkt i den här avhandlingen om gymnasielärares 
skrivpraktiker vill jag samla ihop en diskussion som återkommande aktua-
liserats i delstudierna: skriftlighet och muntlighet. Att denna diskussion 
ständigt återkommer beror på att den belyser en gräns för skrivandet som 
på många sätt definierar skrivpraktiken. Som avslutning på denna diskuss-
ion ger jag förslag på fortsatt arbete med lärares skrivande.  
 
Förändringstrycket och komplexiteten i lärares arbete skapar tillsammans 
med digitaliseringen och mål- och resultatstyrningen av skolan en gransk-
ningsutsatthet. Lärarna i studien talar om att känslan av att allt de skriver 
kommer tillbaka till dem på något sätt och kräver att de står till svars (jfr 
Ball, 2003; Elliott, 2001). Det är i första hand inte frågan om oro över att 
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göra många fel, utan mer upplevelsen av att ett litet misstag kan få allvarliga 
konsekvenser och leda till ett ifrågasättande om huruvida läraren verkligen 
är professionell och kompetent. En del av det som skapar behov av att vara 
beredd att stå till svars för något som tidigare skrivits kommer av de ökade 
möjligheterna att sprida text och av skriftens bevarande egenskaper. Det 
gör den möjlig att granska (Clark & Ivanič, 1997; Ong, 1990). Att texter 
dessutom skapar sanningar och bevarar dem har aktualiserats återkom-
mande i studien (jfr Berge, 2006; Karlsson, 2010). I samband med att lärare 
formulerar sig om elever är detta ett problem. Problematiken bekräftas av 
tidigare forskning om elevdokumentation (Andreasson, 2007; Andreasson 
& Asplund Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2012). Av studierna i denna av-
handling framgår att lärarna uppfattar att det ställs alltför stora krav på 
dem att formulera sig om elever i skrift. Det kan bero på att lärarna riskerar 
att positionera elever på ett negativt sätt, men det kan också bero på att 
lärarna inte vill se sin bedömning granskad. Lärarna i studien framför till 
exempel att bedömningar av olika slag utkrävs utan att de har tillräckliga 
kunskaper: i studien om åtgärdsprogram framför de att de har begränsad 
tillgång till information om hur enskilda elevers lärande och förutsättningar 
för detta (se kapitel 8). Ändå förväntas de formulera ett omdöme som ska 
göra både eleven och läraren själv granskningsbar (jfr Asp-Onsjö, 2012). I 
studien framkommer åsikter från lärare om att deras förståelse av elevers 
lärande bygger på subjektiva bedömningar, men presenteras som förment 
objektivt genom formell språkdräkt och auktoritära anspråk. (Hofvendahl, 
2004; 2006, visar på samma fenomen i samband med utvecklingssamtal). 
Krocken mellan innehållet och presentationen kan möjligtvis förklara var-
för några lärare i omdömen rapporterar poäng på prov och inte skriver egna 
formuleringar om vad eleven kan och hur eleven lär. Poäng på prov framstår 
som svårare att ifrågasätta och kräver inte lika mycket reflektion av läraren.  
 
Det muntliga språket erbjuder en flexibilitet som lärare uppskattar och ut-
nyttjar. Om inte teknik används bevaras det inte. Lärarna beskriver att för-
utom att elevers problem är svåra att sätta ord på i skrift, är det komplicerat 
att i skrift formulera sig kring lågpresenterande elevers framsteg. Hur 
mycket kan läraren förstärka av beröm utan att det blir överdrivet och tap-
par trovärdighet? Orden blir lätt alltför stora när de skrivs, och riskerar att 
uppfattas ironiskt. Flera lärare uttrycker dessutom att förfarandet med om-
dömen som underlag för utvecklingssamtal inte är meningsfullt. De betonar 
i stället vikten av muntliga samtal. De vill hellre ha mer tid för klasskonfe-
renser, och gärna ha tid för varje elev, inte bara för elever med problem. 
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Om något är problematiskt kring eleven vill de också lösa det muntligt, med 
rätt person. Att sitta på ett utvecklingssamtal och samtala med en elev om 
problem och frågor som rör en annan lärares undervisning är obekvämt för 
de flesta av lärarna. Vad ska de svara? Vilket syfte kan ett sådant samtal 
fylla? Det är på sätt och vis förvånande att så många lärare deltar i ett arbete 
de uttrycker saknar funktion. 
 
Studien visar att det finns en tendens till att lösningen på problemet med 
motstridiga krav är en uppdelning mellan den undervisningsnära verksam-
heten (muntlig) och dokumentationen av densamma (skriftlig). Kvalitets-
styrning och juridifiering av skolan drar åt ett håll medan lärares förståelse 
av relationen elev–lärare som avgörande för elevens lärande och utveckling 
åt ett annat. Att det uppstår en skillnad mellan praktiken och dokumentat-
ionen av praktiken är ett fenomen som i Hirsch (2013) beskriver i sin av-
handling om skrivandet av ISP. Mickwitz (2015) använder i samband med 
lärares bedömningspraktik begreppet isärkoppling för hur lärare hanterar 
paradoxer i sin praktik. Jag vill uppmärksamma en annan form av isär-
koppling som pågick i studien: att granskningsutsatta texter skiljs från re-
lationsskapande texter på så sätt att de förstnämnda fortfarande skrivs me-
dan de senare tenderar att övergå till muntlig form, det vill säga att lärarna 
föredrar att tala med eleverna. Yttre krav påverkar således lärares yrkes-
skrivande så att den relationsskapande kommunikationen alltmer flyttar in 
där den inte på samma sätt kan granskas, där lärare inte behöver komma 
överens och där eleverna är nära: i det muntliga. Förutsättningarna för att 
granska lärares arbete förändras om de texter som granskas är frikopplade 
från lärares undervisning och i stället utgör en form av skuggdokumentation 
av praktiken. 
 
Texters relationer till de samtal som omger dem är intressanta ur flera 
aspekter. Delstudien om åtgärdsprogram och omdömesskrivande visar på 
osäkerhet bland lärarna om hur detta förhållande ser ut. Det finns flera ex-
empel på åtgärdsprogram med den enda åtgärden att en plan ska upprättas 
(längre fram), det vill säga att åtgärdsprogrammet varken är tydligt redskap 
eller dokumentation (jfr Hirsch, 2013). I delstudien om lärares användning 
av resurser i samband med skrivandet framträder ett bland vissa lärare 
starkt motstånd mot skrivande. Kanske är den i studien försiktiga tendensen 
till att inte vilja skriva, utan att i stället hantera saker muntligt, en möjlig 
väg ut ur dilemmat med att ha både Skolinspektionens granskning och re-
lationsskapandet med eleverna som konkurrerande villkor vid skrivande. 
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Parallellt med tendensen att ifrågasätta skrivande förekommer i studien 
samma (över)tro på språkets förmåga att överbrygga olikheter som i annan 
forskning om kommunikation inom utbildning (se t.ex. Hofvendahl, 2006; 
Räihä, 2008). Det finns bland lärarna redan en etablerad skillnad mellan 
det de säger om elever till kollegor och det de skriver om elever. Skillnaden 
hanteras som en norm eller social kod som inte definieras explicit. I delstu-
dierna finns flera indikationer på att det förekommer minst två parallella 
diskurser vad gäller tal om eleverna: ett mer internt (vid tal lärare emellan 
och i lärares egna anteckningar) och ett mer externt (vid tal med andra ak-
törer och i skrivna texter som fler än läraren själv har tillgång till). Skillna-
den verkar avgöras av granskningsbarheten. De händelser som ligger bakom 
behovet av gemensamma mallar för utvecklingssamtal på skolan (kapitel 9) 
rör sig om att lärare har utmanat diskurserna genom att skriva att elever är 
lata i sammanhang där externa aktörer deltar, vilket anses opassande av 
kollegiet. En liknande problematik framträder i samband med beskriv-
ningar av elever i åtgärdsprogrammen (kapitel 8). Där handlar däremot pro-
blemen inte i samma utsträckning om att kollegor uttrycker sig olämpligt 
utan om den egna balansen mellan offentligt–personligt, distanserat–nära 
och subjektivt–objektivt som svårighet vid själva skrivandet (jfr Fritzén, 
1998). 
 
Utifrån det tidigare resonemanget om hur kunskaper i hanterandet av ny 
teknik på kort tid blivit en närmast självklar del av vad en professionell 
lärare förväntas ha kunskaper om (Nilsson, 2007) vill jag uppmärksamma 
bristen på tal om och på kunskaper om skrivande. Eftersom att det skri-
vande lärare har störst problem med ligger närmast det myndighetsutö-
vande uppdraget frågar jag mig varför inte Sveriges skolor tagit del av de 
satsningar på klarspråk i myndighetsskrivande som gjorts nationellt de sen-
aste åren (se t.ex. Nyström Höög m.fl., 2012). Dessa satsningar har moti-
verats utifrån demokratiska aspekter: att göra myndigheters skrivande mer 
tillgängligt för allmänheten. Den informalisering av texter som skett sedan 
arbetet inleddes är på många sätt förenlig med lärares intresse av att ha en 
god relation till elever och föräldrar. Aspekter av skrivande som är av cen-
tral betydelse för klarspråksarbete är vilket syfte texten har och vem som är 
mottagare (Statskontoret, 2001). Ett sätt att göra lärares skrivande mindre 
problematiskt och komplext är att tydliggöra syftet och att definiera den 
huvudsakliga mottagaren. Samtidigt skulle ett sådant arbete accentuera pro-
blemet med att lärare förväntas skriva till elever och samtidigt bli granskade 
av Skolinspektionen. Av den här studien drar jag slutsatsen att det är hög 
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tid att uppmärksamma den komplexitet detta skapar för lärares skrivande. 
För att hantera komplexiteten föreslår jag inte bara att lärares skrivande 
uppmärksammas utan jag vill även peka mot möjligheten att förstärka lä-
rares professionella yrkesspråk. Även tidigare forskning har visat att lärares 
yrkesspråk har brister när det gäller kommunikation på olika nivåer (Colne-
rud & Granström, 2015). Studierna väcker frågor om lärares möjlighet att 
kommunicera professionellt om sitt arbete. Jag menar att lärares yrkesspråk 
och skrivande behöver uppmärksammas och kvalificeras både som del av 
läraryrkets professionalisering och som ett sätt att hantera granskningskrav 
utan att förflytta lärares fokus från eleverna och utan att ta ifrån lärarna 
kreativiteten och friheten i undervisningen. 
 

11.5 Studiens kunskapsbidrag och användbarhet 
Jag drar två huvudsakliga, generella, slutsatser från denna studie om gym-
nasielärares skrivande. Det första är att man i skolan behöver prata mer om 
varför man skriver. Med man avser jag här både lärare och den som försö-
ker styra lärares arbete genom skrivandet. Den andra generella slutsatsen är 
att den som avser styra textbaserad verksamhet behöver god förståelse för 
vad texter gör.  
 
Avhandlingen bidrar därutöver med ny kunskap om några av de villkor som 
påverkar lärares skrivande och yrkesutövning. Avhandlingen bidrar också 
till kunskapen om vilken roll lärares skrivande (och kunskaper om skri-
vande) spelar i en alltmer digitaliserad och granskningsutsatt skolmiljö. Det 
är min förhoppning att denna studie bidrar till en fördjupad diskussion om 
lärarprofession och att lärares yrkesskrivande blir föremål för fler konstruk-
tiva samtal i skolan och inom lärarutbildningen.  
 
Genom studier av lärares egna uppfattningar om sitt skrivande, och analyser 
av texter de skriver, vill jag öka kunskapen om den utbildningsdiskurs och 
den professionsdiskurs som lärare genom sitt skrivande är del av. På så vis 
är detta arbete både en beskrivning av lärares skrivande och deras tankar 
kring detta, det vill säga ett bidrag till en ökad förståelse för och kunskap 
om lärarprofession, samtidigt som det är tänkt att väcka diskussion om lä-
rarprofession och om yrkesskrivande. Precis som lärares skrivande villkoras 
av texters sanningsskapande egenskaper, som samtidigt möjliggör gransk-
ning och ifrågasättande, tänker jag mig att denna avhandling fyller en sådan 
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funktion: en möjlighet att göra lärares skrivande till något att förhålla sig 
till och att diskutera. Jag menar att det är viktigt.  
 
Den nya kunskap jag bidrar med genom studien handlar om hur lärare för-
håller sig till sitt eget skrivande i en digitaliserad skolmiljö och jag visar hur 
lärare uppfattar och hanterar krav på förmåga att skriftligt uttrycka sig i en 
miljö där det samtidigt finns krav på att stå till svars inför granskare och att 
skapa relationer med mottagare: att vara både formell och personlig. Stu-
dien av gymnasielärares skrivpraktiker visar på en tendens till uppdelning 
mellan sådan kommunikation som hanteras skriftligt och sådan som hante-
ras muntligt. Den kommunikation som svarar mot krav på dokumentation 
av verksamheten och juridisk hållbarhet (och i stor utsträckning har Skol-
inspektionen som mottagare) hanteras framför allt skriftligt, medan den 
kommunikation som svarar mot krav på goda personliga relationer (en stor 
del av kommunikationen riktad till eleverna) i allt högre utsträckning sköts 
muntligt. Avhandlingen bidrar till att belysa vilken vikt lärare lägger vid 
relationen till eleven i samband med sitt skrivande och hur detta skapar 
motstridiga villkor för skrivandet genom att de samtidigt har relationer till 
dem de talar om som granskare.  
 
Studien visar även på komplexiteten i att förändra skrivande, speciellt att 
förändra praktiken kring enskilda texter, i skrivpraktiker där flera texter 
genom återanvändning bildar system av texter och där varje individ har en 
unik uppsättning skrivpraktiker och ett eget system av texter. Att lärares 
texter ingår i individuellt utformade system av texter försvårar, tillsammans 
med lärares motstånd mot styrning av det egna skrivandet, möjligheten att 
åstadkomma förändringar av lärares arbete genom införandet av nya krav 
på dokumentation eller nya krav på teknikanvändning. Ett sådant föränd-
ringsarbete främjas därför av att lärarna uppfattar att införandet antingen 
skapar bättre förutsättningar för elevernas lärande eller gör lärarnas eget 
arbete mer effektivt. Som professionsstudie bidrar studien med kunskaper 
om hur uppfattningar om professionalism tar sig (vardagliga) uttryck ge-
nom skrivande. Dessutom antyder studien att lärarna trots en önskan om 
att hålla en enad professionell front gentemot externa aktörer, visar bris-
tande tillit till kollegornas professionalism.  
 
Avhandlingens teoretiska bidrag är att materialitet är en viktig aspekt av 
skrivande som kan läggas till Clark och Ivaničs (1997) representation av 
skrivprocessen. Att materiella resurser och villkor för skrivande som härrör 
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från dessa tydligare behöver framhållas har framgått genom den operation-
alisering av Clark och Ivaničs representation som gjorts för att identifiera 
villkor för gymnasielärares skrivande i en digitaliserad skola. Framhållandet 
kan bidra till ny förståelse om sambanden mellan skrivandet som social och 
fysisk praktik. Faircloughs kritiska diskursanalys och indelning av diskurser 
i ekonomiska, politiska och kulturella fungerar som en utgångspunkt för 
Clark och Ivanič. De fokuserar på politiska aspekter av skrivande, men jag 
menar att kulturella aspekter till viss del ändå framkommer genom de olika 
aspekterna, medan de ekonomiska inte alls gör det i samma utsträckning. 
Att lägga till materialitet skulle vara ett sätt få syn på hur politiska aspekter 
av skrivande förhåller sig till ekonomiska och allra mest väsentligt: hur skri-
benten förhåller sig till dessa.  
 
Jag menar att avhandlingen är relevant både för de som ställer krav på lä-
rares skrivande, för de som ska leva upp till kraven och för alla de som 
möter de texter lärare skriver. Det vill säga att jag tror att studien är av 
intresse både för politiker, lärarutbildare, skolledare, lärare och föräldrar, 
samtidigt som den är ett bidrag till den tidigare forskningen om skriftprak-
tiker och om lärares yrkespraktik. Studien kan även bidra till en diskussion 
om teknikens betydelse för utvecklingen av skolans verksamhet och därmed 
vara intressant för de som arbetar med teknik och skolutveckling, såsom 
utvecklare av tekniska hjälpmedel och produkter för skola och skrivande. 
Studien är också relevant för de som intresserar sig för strategier för orga-
nisationsutveckling som omfattar skrivande. Med min forskning vill jag 
även ge ett bidrag till ett större och mycket komplext kunskapsområde: vad 
det innebär att arbeta som lärare.  
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12 Summary 
The aim of this thesis is to contribute knowledge about the writing practices 
of upper secondary school teachers. Schooling and the teaching profession 
have changed dramatically over recent decades. A major factor in this is 
digitalization, which brings with it new forms of communication, to which 
teachers have to adapt. Another factor is the adoption by schools of new 
governing principles involving management through aims and results, 
which has brought new ideas as to what constitutes a professional approach 
to teaching. The thesis aims to highlight the ways in which teachers’ writing 
practices are shaped by external and internal demands, expectations and 
premises. Two overarching research questions are central to the thesis. The 
first (A) considers what it is that characterizes teachers’ writing practices in 
a digitalized school. With this question in mind, I investigate teachers’ writ-
ing by asking about what they write, how often they write, what resources 
they use in their writing, how they talk about their writing and what it is 
they find problematic and complex in their writing. A particular focus of 
this investigation is that of identifying discursive conditions for writing in a 
situation in which the material conditions change. The second question (B) 
considers teachers’ writing practices as a professional action. With this ques-
tion, I examine how teachers talk about their writing as being free or con-
strained, how obstacles and opportunities for professional action (conduct) 
frame their writing, how teachers relate to others through their writing and 
how teachers talk about their room for maneuver in their writing. I am in-
terested in how different ideas about teacher professionalism, as profes-
sional responsibility or as accountability, are manifested in teachers’ writing 
practices. 
 
There is no previous research on teachers’ writing practices that has exam-
ined writing as a professional action. There is, however, research that ex-
amines professional writing, documentation of students, digitalization of 
teachers’ work and teachers’ professionalism and room for maneuver. This 
research forms a basis for the thesis. 
 
In order to investigate teachers’ writing practices, I draw on two theories: 
Literacy Ecology (Barton, 2007) and Critical Discourse Analysis (Fair-
clough, 2010). Both theories are rooted in ideas regarding power presented 
by Foucault and ideas regarding language introduced by Halliday. The the-
sis is framed by a synthesis between New Literacy and Critical Discourse 
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Analysis as presented in The Politics of Writing by Clark and Ivanič (1997). 
Theoretical concepts used in the thesis include situational and cultural con-
text (Halliday), constrained and creative writing (Barton), ideational and 
interpersonal meta-function (Halliday, 2014; Holmgren et al., 2011), and 
modality and processes (Kress & van Leeuwen, 2006; Björklund, 2009). 
The concept of writing practice has been derived from literacy practice 
(New Literacy) as a way to highlight the social aspects of writing. In the 
thesis I distinguish between discursive and material conditions for writing. 
Material conditions are conditions that take a material form, such as tech-
nical equipment or the design of the educational environment. Discursive 
conditions are conditions that manifest themselves in the language – in other 
words particular ways of talking about the world. 
 
The results of the thesis are presented on two levels. An initial examination 
was conducted in order to identify the literacy events of upper secondary 
school teachers with a particular focus on the types of writing that teachers 
talk about as being problematic or complex. The result of this mapping 
formed a basis from which the first stage of the analysis departed. This basis 
was also used in three studies that examined three of the different literacy 
events that teachers had talked about as being complex: the creation and 
design of teaching material; the production of action plans; and the writing 
of assessments as part of personal development dialogues. In the second 
stage of the analysis, the cultural context is examined through a combina-
tion of the results of the first analysis and a theoretical model for writing 
processes (Clark and Ivanič, 1997). The results are then discussed in relation 
to theories that consider writing to be a social and professional action. 
 
The object of study in the thesis is the writing practices of upper secondary 
school teachers along with the conditions that shape these practices. Units 
of analysis are the teachers’ talks about their writing together with the texts 
that are produced. I am interested in the writing of teachers as part of a 
contextual structure rather than in the individual teacher’s experiences and 
intentions. This was studied ethnographically over three years. During this 
time, the study involved two week-long field visits per year to a Swedish 
upper secondary school with seven hundred students and around seventy 
teachers. The study took place from 2011 to 2014.  

 
The various studies involved a different number of informants. The group 
of informants that forms the basis of the studies consists of twelve teachers, 
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all of whom participated in hour-long interviews at the end of the project. 
The field visits were used to observe teachers in action and to collect differ-
ent types of texts, such as documentation and teaching material. The school 
was chosen based on its relatively rapid and profound digitalization. 
 
The thesis presents the results of the empirical investigation in six chapters. 
The first of these is an investigation as to what types of literacy events teach-
ers engage in and which of these they perceive to be problematic and com-
plex. This chapter forms a basis for the subsequent five chapters. The results 
indicate that teachers have different writing practices in terms of what, how 
and how often they write. Often, the teachers consider the types of writing 
that they do to be relatively creative, while they consider more infrequent 
writing tasks to be constrained. The three most problematic literacy events 
are the use of images in the creation and design of lectures or presentations; 
the writing of individual educational plans; and writing and collegial coop-
eration regarding written assessment as part of personal development dia-
logues.  

 
Chapter 6 describes the results of a study regarding the teachers’ use of re-
sources in their writing with a particular focus on the use of digital re-
sources. Results indicate a huge variation in teachers’ use of resources, and 
there is a clear divide between the teachers who adapt to new technology, 
the teachers who try to adapt and the teachers who choose to avoid new 
technology. The teachers who feel comfortable using new technology also 
feel comfortable with their writing practices: they do not mention auditing 
as a constraining factor in their writing. The teachers who try to adapt to 
digitalization write fewer texts than the other teachers in the study, and they 
also write less often than those teachers who are comfortable with digital 
resources. These teachers talk about writing as being secondary to oral com-
munication with the students but also as being a replacement for oral com-
munication. The teachers who avoid technology do not completely avoid it; 
however, they write significantly fewer texts than the other teachers. Along 
with the teachers who try to use technology, this group also talks about the 
auditing of schools as being a threat to their writing. This last group stresses 
that the relationship to the students is what matters most and that the use 
of technology may stand in the way of this relationship while simultane-
ously stealing time and putting demands on students to use technology for 
which they have no skills. These teachers prefer oral communication. The 
choice of computers as tools for writing corresponds with the need for text 
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revision, formality and storage. Another crucial factor is whether the text is 
meant to be read by any other reader than the teacher who wrote it. Texts 
that are not intended for others to read are more likely to be written by 
hand.  
 
In chapter 7, a more thorough study of how teachers use images in the cre-
ation and design of teaching material is presented. This type of writing is 
characterized as being fun and creative, and the students are the sole ad-
dressees. The study is a case study which focuses on one teacher and a Pow-
erPoint presentation that this teacher created and designed for students to 
revise a course unit. The results suggest that the design decisions that the 
teacher makes with regard to the creation and maintenance of good rela-
tionships with students coincide with the relational shaping character of the 
images that are provided by corporate image banks. This influence comes 
from the teacher’s use of the Internet as a resource for images. Images pro-
vided by corporate image banks are decontextualized and they contain few 
processes. The focus on the relational shaping aspects of the PowerPoint 
presentation actualizes questions regarding the teacher’s pedagogical inten-
tions in relation to creating opportunities for increased understanding of the 
subject matter. It also highlights the importance of the relationship between 
the teacher and student, a relationship that influences the design of teaching 
material. In comparison to commercially produced textbooks where any 
personal relationship to the students does not need to be considered, the 
teachers in the creation of their materials need to take this into account. 
 
In chapter 8, a study of what teachers said about the problems connected 
with the writing of individual educational plans is presented. This writing 
is described as difficult and constrained, and teachers feel they are being 
audited and pressured by several stakeholders. The study focused on inter-
views with twelve teachers and on an analysis of 68 texts. Text analysis was 
used in order to identify the ways the problems that teachers mention man-
ifest themselves in the texts. The problems derive from factors such as un-
certainty about the objectives, multiple addressees, expectations of objectiv-
ity when conveying clearly subjective content, and the difficulties related to 
expressing oneself in a balanced and appropriate way. The teachers describe 
the challenge of finding the right words, the right tone, the right way to 
address someone and the right content. According to the teachers, the diffi-
culties represent a tension between what is close and what is distant that are 
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manifested in the differences between formal and informal, specific and gen-
eral, and simple and complex. The fact that there may be several different 
readers of the text constitutes a particular complexity which adds to the 
already problematic task of framing students’ problems. Some teachers 
point to the fact that although they lack comprehensive information on stu-
dents’ achievements, they are still expected to provide valid and objective 
judgements. These results confirm findings from previous research (Andre-
asson, 2007; Asp-Onsjö, 2006; Colnerud & Granström, 2015; Hirsh, 
2013). 
 
In chapter 9, a collegial attempt to agree on the design of written assessment 
as part of personal development dialogues is described. At the time of the 
study, the teaching staff at the school had been working for several years on 
a template to be used by all teachers in all subjects. To have the staff agree 
on the design of this type of central text accentuates the idea of writing as 
being a social action within a professional practice. After three years of joint 
effort and by the end of the autumn 2014, the template had not yet been 
finalized. The result of the work on the template can be viewed as being a 
struggle between two discourses on professionalism through factors that 
justify a standardization or differentiation of the writing. The study involves 
interviews, observations of meetings and analyses of documentation.  

 
The study indicates there to be a great differentiation in the ways in which 
the teachers design their written assessment; it further indicates that on an 
individual level, the teachers are happy with their own ways of writing. The 
teachers can be said to have developed their personal templates for written 
assessment, and they all have phrases that they tend to reuse across different 
subjects and student groups. The teachers mention several potential recipi-
ents for their written assessments in the process of personal development 
dialogues: these include students, parents, the teacher herself, other teach-
ers, the form teacher, and the headmaster. The Swedish National Schools 
Inspectorate is also mentioned as a potential reader of the text be it as a 
super-addressee rather than as an actual recipient. The study shows that 
even when teachers agree on a common recipient for the text, this is not 
enough for the texts to become homogeneous. 

 
Digitalization has made it easier to reuse text. Reusing text from the Swe-
dish National Agency for Education strengthens the legitimacy of the writ-



ANNA ANNERBERG Gymnasielärares skrivpraktiker 
 

311 
  

ten assessments, as well as the intertextuality between the writing of col-
leagues. It brings authority to the text and makes it audit-resistant. These 
are examples of how centripetal forces promote standardization. At the 
same time, authority is also manifested through the author’s presence in the 
text, and the voice of the Swedish National Agency for Education risks 
drowning out the voice of the teacher. This is a potential dilemma, especially 
if those voices are contradictory. Legitimacy in the eyes of the students is 
likely to be more dependent on the teacher’s personal presence, and this is 
foregrounded by some of the teachers in the writing of assessments. The 
need to adjust the writing to situational needs is one example of centrifugal 
forces leading to diversity in teachers’ writing practice. In the study, I inter-
pret this to be a sign of different understandings of the role of the text, of 
the teacher and of teacher professionalism. The effect of the struggle for 
professionalization and acceptance from external stakeholders explains 
teachers’ need to come across as a united professional group, but it also 
seems to lead to an underestimation of or disregard for the complexity of 
teacher professionalism. This complexity needs to be recognized and em-
braced rather than hidden, or at least the study suggests that a deeper level 
of diversity (like the understanding of professionalism) is not likely to be 
concealed by the use of templates for writing or discussions on language 
use.  

 
Chapter 10 is a compilation of discursive conditions for writing from the 
previous result chapters. Clark and Ivanič’s (1997) representation of the 
writing process was used for an analysis of the aspects of writing that were 
actualized in the studies of complex or problematic writing. Four different 
such aspects were identified: establishing goals and purposes; considering 
the reader; socio-political aspects concerning the writer’s own ideas and es-
tablishing of writer identity; putting one’s own knowledge of the language 
to use. After the identification of those problematic or complex aspects, the 
results of the studies were interpreted using different theories of writing (as 
voices and as interdiscursivity) and professionalism (professional responsi-
bility and accountability), and were thereafter synthesized into six themes 
of discursive conditions influencing teachers’ writing practices: efficiency, 
reuse, authority, audit, relationships to addressees, and room to maneuver. 
The interpretations also implied a lack of professional language on the part 
of the teachers on a meta level as well as a low tolerance for diversity in 
teachers’ communication despite obvious dissimilarities in the conception 
of teacher professionalism. Drawing on Englund and Solbrekke’s (2011) 
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dictomization of teacher professionalism, I interpret the results of the study 
to be that teachers’ writing practices reflect at least two different logics of 
understanding in terms of teacher professionalism: professional responsibil-
ity and accountability. These two logics are both competing and coexisting. 

The analysis suggests some aspects of teachers’ writing to be less problem-
atic: these are drafting, revising and making the neat copy – that is to say, 
the aspects of teachers’ writing that are more surface in level.  These aspects 
are discussed as possible solutions for problems at a deeper level, like estab-
lishing goals and purposes or problems associated with socio-political as-
pects of writing. Individual educational plans and written assessment as part 
of personal-development dialogues are both problematic, be they so in dif-
ferent ways. The individual educational plans (students’ action plans) are 
problematic at an individual teacher level, while the written assessments are 
problematic at a collective teacher level. Furthermore, in the study there is 
a clear connection between Clark and Ivanič’s (1997) “experiencing pleas-
ure … satisfaction” and professional space to maneuver. Notably, efforts 
towards professional unity in relation to external stakeholders are accom-
panied by insufficient trust in the professionalism of colleagues.  

I draw two main general conclusions from this study on upper secondary 
school teachers’ writing. The first is that a more explicit discussion on writ-
ing is required in schools. This is valid both for teachers and for whoever is 
trying to steer teachers’ work by placing demands on their writing. The sec-
ond general conclusion is that the managing of text-based organizations re-
quires thorough knowledge on what texts do. 

The thesis contributes to new knowledge on some of the conditions that 
influence teachers’ writing and their professional practice as well as the part 
teachers’ writing (and knowledge on writing) plays in an increasingly digi-
talized and audited educational environment. The study also contributes to 
more profound discussions on teacher professionalism and on the fact that 
teachers’ writing is highlighted/elevated through constructive discussions in 
schools and in teacher education. The study shows the complexity evoked 
by the transformation of writing practices, especially the change of particu-
lar texts that are part of larger systems of texts, individually designed/elab-
orated by each participant in the practice. Such individuality, along with 
resistance against external pressures (e.g. audit), complicates the implemen-
tation of new demands on documentation or new demands on technology 
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use. The implementation of new writing practices are, on the other hand, 
favoured through perceptions of efficiency in teachers’ own work or en-
hanced student learning.  
 
The theoretical contribution of this thesis is a supplement to Clark and 
Ivanič’s (1997) representation of the writing process. Their representation 
focuses on socio-political aspects of writing. The operationalization, in this 
study, of their representation evokes the need to highlight aspects of mate-
riality while studying prerequisites for writing. This is the result of observa-
tions of the intertwined relation between identity, language and materiality 
in the study. Accordingly I suggest the addition of the aspect of materiality 
to Clark and Ivanic’s representation of the writing process, focusing on the 
writers’ understanding of how materiality affects their writing. Such a the-
oretical contribution will enhance the knowledge on writing as a social and 
physical activity. Fairclough’s concept of economic, political and cultural 
discourses is the theoretical foundation of Clark and Ivanič’s representation, 
and the addition of materiality could underpin the relation between the po-
litical discourse they seek to investigate and the economic discourse. Even if 
not highlighted, cultural discourses are still represented in their model, while 
economic discourses are not.  
 
Finally, I stress the importance of the thesis to anyone who is concerned 
with the writing of teachers – those who make demands, those who work 
to meet those demands and those who form the readership of the texts that 
teachers write. Here I mean politicians, teacher educators, school leaders, 
teachers and parents. At the same time, the study is a contribution to the 
research field of professional writing, literacy practices and teachers’ pro-
fessional practice.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät om yrkesskrivande  
 
7. Har du vid något tillfälle deltagit i skrivutbildning? (Om ja, i vilket samman-
hang och vad innehöll den?) 
9. Ägnar du fritiden åt språkliga aktiviteter? 

1. Aldrig 
2. 1-2 ggr per år  
3. 1-2 ggr per halvår  
4. 1-2 ggr per kvartal  
5. 1-2 ggr per månad  
6. 1-2 ggr per vecka 
7. dagligen 

10. Vilka typer av texter skriver du i ditt arbete? 
1. Aldrig 
2. 1-2 ggr per år  
3. 1-2 ggr per halvår  
4. 1-2 ggr per kvartal  
5. 1-2 ggr per månad  
6. 1-2 ggr per vecka 
7. dagligen 

11. Varifrån kommer initiativet till de texter du skriver? 
1. Du själv 
2. Arbetslagsledare 
3. Annan arbetskollega 
4. Rektor 
5. Ingår som rutinarbete i tjänsten 
6. Person/-er utanför förvaltningen 
7. på annat sätt, nämligen: ______________________________ 

12. Hur går själva skrivande till? 
1. skriver enbart på dator 
2. skriver enbart på annan digital enhet (mobil, surfplatta, smartboard …) 
3. Skriver enbart för hand 
4. Skriver både för hand och på dator 
5. skriver både för hand och på annan digital enhet 
6. Skriver både på dator och på annan digital enhet 
7. På annat sätt, nämligen:________________________________ 

13 a. Hur mycket arbetar du tillsammans med andra när du skriver? 
1. Skriver texten tillsammans med kollegor 
2. Skriver själv men diskuterar formuleringar etc. med kollegor 
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3. Ber kollegor läsa och kommentera den skrivna texten 
4. Skriver helt själv utan att rådfråga någon kollega 

13 b. Hur tycker du att skrivsamarbetet fungerar? 
1. Mycket bra 
2. Bra 
3. Sådär 
4. Dåligt 
5. Mycket dåligt 

Hjälper du kollegor med deras skrivande? (Om ja, på vilket sätt?) 

14. Vilka av texttyperna tycker du är särskilt svåra att skriva? 
15. Vari består dessa svårigheter? 

o Att börja 
o Att disponera 
o Att stava 
o Att hitta rätt ord 
o Att formulera meningar 
o Att sätta punkt, komma och andra tecken 
o Att avsluta 
o Att ställa upp texten grafiskt på sidan 
o Att välja rätt ton och tilltal 
o Annat sätt, nämligen: 

___________________________________________ 

16. Vem kontrollerar det du skriver? 
o Du själv 
o Kollega 
o Rektor 
o Person/-er utanför skolan 

17. Vem ”står som avsändare” för det du skriver? 
18. I vad mån är ditt skrivande fritt eller bundet? (Anges för varje text) 

1. Skriver fritt 
2. Följer ett formuleringsmönster 
3. Fyller i en blankett eller mall med utrymme för egna formuleringar 
4. Fyller i en blankett eller mall med utrymme för egna formuleringar 

19. Om du skriver någon text fritt, sätt kryss för de påståenden som stämmer 
o Brukar sitta och fundera innan du börjar skriva 
o Brukar anteckna stödord på ett papper innan du börjar skriva 
o Brukar skriva ner lösryckta meningar innan du börjar skriva själva 

texten 
o Brukar skriva ner vissa textpartier innan du börjar skriva själva texten 
o Brukar göra en disposition innan du börjar skriva 
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o Brukar skriva själva texten på en gång 
o Brukar göra korta småpauser under skrivandet gång för att få ordning 

på tankarna 
o Brukar skriva flera versioner av en och samma text 
o Brukar låta en eller flera preliminära textversioner ligga ett tag innan 

du skriver slutversionen 
o Brukar slå i ordböcker för att kontrollera ordens stavning och böjning 
o Brukar använda andra hjälpmedel, nämli-

gen:_________________________________ 
 För att få reda på: 

_______________________________________________ 
o Brukar använda bilder, nämli-

gen:__________________________________________ 
 Hämtar bilder från: 

______________________________________________ 

20. Hur skulle du vilja beskriva din skrivsituation? 
20a. Blir du avbruten? 

1. Aldrig 
2. Sällan 
3. Ibland 
4. Ofta 
5. Alltid 

20b. Arbetar du under tidspress? 
1. Aldrig 
2. Sällan 
3. Ibland 
4. Ofta 
5. Alltid 

21. Använder du ordböcker eller andra hjälpmedel när du skriver? 
21b. Om ja, var finns dessa hjälpmedel? 
22a. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till allmänheten? 

1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 

22b. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till andra förvaltningar och myndigheter? 
1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 
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22c. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till föräldrar? 
1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 

22d. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till lärarkollegor? 
1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 

22e. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till annan personal på skolan? 
1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 

22f. Hur ofta riktar du dig i ditt skrivande till elever? 
1. Mycket ofta 
2. Ofta 
3. Ibland 
4. Sällan 
5. Mycket sällan 

22. Får du någonsin kommentarer om språket i texter du skriver?  
Vad? 
Av vem? 
23. Får du någonsin kommentarer om innehållet? 
Vad? 
Av vem? 
24. Använder du dig av smileys  i kommunikationen med elever? 
Om ja, i vilka sammanhang och varför? 
Om nej, av vilken anledning? 
Jag träffade dig för tre år sedan för första gången. Vilken är den största skillnaden 
i ditt skrivande om du jämför med då? Vad har ändrats mest? 
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Bilaga 2: Skolans riktlinjer för skrivande av    
åtgärdsprogram 

 
Anmälningskyldighet och utredning 
 
Skollagen 3 kap 8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom 
resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skol-
personal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt fram-
kommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskaps-
krav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se 
till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt 
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsitu-
ation. 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd.  
Anmälningsskyldigheten i den nya skollagen stärker eleven ur ett rättssä-
kerhetsperspektiv. Det ska alltså ske en formell anmälan som sedan finns 
arkiverad i elevens akt. Här delegerar rektor ansvaret till elevens klassföre-
ståndare att ta emot anmälan samt vidarebefordra kopia för arkiveringen i 
elevens akt. I anmälan anges bakomliggande orsak utifrån skolan mål. 
Efter anmälan till klassföreståndare om att elev befaras inte nå målen ska 
klassföreståndaren skyndsamt göra en utredning kring orsakerna. Till sin 
hjälp har KF utifrån behov – elev och vårdnadshavare, undervisande lä-
rare, elevhälsa. 
Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att 
förstå elevens behov och varför eleven har svårigheter i skolan. Syftet är 
att reda ut vad i skolsituationen som förorsakar en elevs svårigheter för att 
sedan bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att tillgodose 
elevens behov av särskilt stöd. Utredningen ska belysa eleven utifrån indi-
vidnivå, gruppnivå och skolnivå. Utredningen kan vara av enkel karaktär 
eller mer komplicerad där fler aktörer är delaktiga. 
Utredningen ska dokumenteras och kan sekretessbeläggas. 
Åtgärdsprogram 
Skollagen 3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska 
ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de 
ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven 
och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdspro-
gram utarbetas.  
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt 
stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av 
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anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutande-
rätt till någon annan.  
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska 
rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället be-
sluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.  
Åtgärdsprogrammet ägs av klassföreståndare i samverkan med elev, vård-
nadshavare. I de fall där man behöver skriva åtgärdsprogram i endast ett 
ämne ska undervisande lärare skriva detta tillsamman med elev, vårdnads-
havare och klassföreståndare. Om behovet av stöd visar sig i flera ämnen 
ska ett gemensamt åtgärdsprogram skrivas för eleven i dessa ämnen. Elev-
hälsan, elevcentrum eller externa resurser kan vara ett stöd i utarbetandet 
av ett åtgärdsprogram. 
Syftet med åtgärdsprogrammet är att ge elev och lärare ett pedagogiskt 
verktyg för den fortsatta planeringen mot uppställda mål. Åtgärdspro-
grammet ger också eleven och vårdnadshavare inflytande och delaktighet i 
undervisningen.  
Grundläggande för åtgärdsprogram är att ändra på förutsättningarna för 
eleven att nå målen. Genom att studera de starka sidorna hos eleven stär-
ker man självkänsla och självförtroende, vilket ökar motiveringen och där-
med med högsta sannolikhet bättre resultat. 
Skollagen 3 kap 7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning ele-
ven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det sär-
skilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat 
följer av denna lag eller annan författning.  
Det stöd som ges till elever ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör. De 
resurser som finns, ex elevcentrum är ett komplement till ordinarie under-
visning.  
Åtgärdsprogram skall finnas i elevakten. Åtgärdsprogram bör så långt som 
möjligt skrivas för att undvika sekretessbeläggning av dokumentet.  
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