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Elever läser och skriver en hel del under sin skoltid. Språk, texter och text-

användning är viktiga komponenter i skolverksamheten och därmed också 

ett av de mer framträdande verktygen för att lära och utvecklas. Men språket 

och framför allt texters roll är inte självklar inom alla typer av utbildningar. 

Yrkesutbildningar uppfattas ofta av både elever och lärare som främst prak-

tiska, trots att en stor del av skolverksamheten idag är teoretisk även på mer 

yrkesinriktade gymnasieprogram.
1
  

I denna artikel presenteras hur några blivande yrkeslärare uppfattar text 

och textanvändning dels i sitt tidigare yrke, dels i sitt kommande yrke som 

lärare inom yrkesutbildningen på gymnasieskolan. Här presenteras en pilot-

studie som redogör för hur blivande yrkeslärare under sin utbildning fått 

genomföra en inventering av textanvändning, eller skriftkulturen, inom de 

yrkesområden de själva har arbetat inom. Resultatet diskuteras sedan utifrån 

vilken funktion text och textanvändning har inom yrkesområdet och detta 

relateras sedan till skriftkulturer som visar sig inom yrkesutbildning i form 

av yrkesprogram på gymnasieskolan. Jag vill diskutera hur lärarna uppfattar 

skriftbruket inom yrket genom att belysa vilken form och funktion texter kan 

ha.  

Textanvändning som läranderesurs i yrkesutbildning  

Skolan bör utveckla elevens förmåga att i olika situationer läsa och skriva på 

ett för ändamålet lämpligt sätt så att de förbereds för ett yrkesverksamt liv. 

Att få möta och öva sig i olika typer av läsande och skrivande – att få argu-

mentera, berätta, kommunicera, utreda, fantisera och övertala – är därmed 

nödvändigt för att utveckla en bred repertoar av tal- och skriftspråkliga ut-

trycksmöjligheter. 

Yrkesförberedande gymnasieprogram har sedan 1994 haft en dubbel 

roll i och med att de har förberett både för ett specifikt yrkesområde och 

samtidigt gett eleven behörighet till högre studier. I läroplanen som införs 

2011, Gy 11, finns inte längre denna dubbla roll kvar. Inom flera av yrkesut-

bildningarna ingår endast den första kursen i svenska, svenska 1, som obliga-

torisk kurs, vilket leder till att eleverna inte automatiskt blir behöriga till 

                                                      
1 I Gy 11 används åter begreppet yrkesprogram. Under Lpf 94 åtskildes inte olika pro-

gram språkligt annat än att vissa program benämndes mer yrkesförberedande än andra.  
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högskolestudier. För att bli högskolebehörig behöver nu eleven göra aktiva 

val, och i flera fall även läsa ett utökat program.2  

Eleverna och även lärarna på yrkesutbildningar uppfattar ofta sitt eget 

program som främst praktiskt och därmed sig själva som praktiker framför 

teoretiker (Bergman 2007, Westman 2009).  Varför ska man då behöva läsa 

och skriva på ett yrkesförberedande program? 

Att läsa och skriva och använda språket i skolan kan motiveras utifrån 

flera aspekter. En av faktorerna sägs komma från det nya textsamhället. Tex-

tens roll i samhället är idag betydande. Vi möter text överallt i olika sam-

manhang och former. Mängden texter i samhället ökar och har aldrig varit 

större än idag. Detta ställer delvis nya och högre krav inom olika yrkesområ-

den. Yrkeslivet idag ger varje person mer ansvar och kräver mer flexibilitet 

av den yrkesverksamme. Dessutom ställs högre krav på kommunikativ för-

måga inom flertalet yrkesområden (Gee, Hull & Lankshear 1996). Yrken 

som traditionellt uppfattas som praktiska och mer hantverksinriktade ställer 

nu krav på fler kompetenser än de rent yrkesmässigt praktiska. Bland annat 

medför förändrade arbetsuppgifter i form av mer ansvar för den enskilde och 

större rörlighet i samhället och yrkeslivet att skriftspråklighet tydligare syn-

liggörs och får mer centrala roller inom samtliga nivåer inom ett yrkesområ-

de. Detta leder till att det inom yrken som traditionellt inte klassats som 

skriftyrken läses och skrivs mer idag, vilket kräver andra typer av skriftkom-

petens, vilket i sin tur leder till ett annat skriftbruk. Därmed är det naturligt-

vis viktigt att alla i ett samhälle får möjlighet att tillägna sig kunskaper om 

och förmågor i att använda och utveckla sitt skriftbruk och sina skriftkompe-

tenser, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. 

Yrkesprogrammens skriftkulturer 

Läsandets och skrivandets plats och funktion inom yrkesutbildningar har sett 

olika ut under olika tider och varierar därtill också mellan olika skolor, pro-

gram och klasser. Delar av den svenskämnesdidaktiska forskningen belyser 

yrkesprogrammens innehåll. Studier gjorda under 1970- och 1980-talen be-

skriver de tvååriga yrkeslinjernas svenskämne främst som ett färdighetsba-

serat ämne (Hammarbäck 1988, Malmgren 1992, Thavenius 1995). Ämnet 

jämförs med det högre bildningsfokuserade ämnet som representerades på de 

treåriga studieförberedande linjerna.
3
 Yrkeslinjernas svenskämne var, förut-

                                                      
2 Det gäller bland annat Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet och 

Hantverksprogrammet (inom vilket frisörutbildningen ryms). Vård- och omsorgsprogrammet kan 
ge högskolebehörighet inom ramen för programmet om eleven väljer svenska och engelska 
som individuellt val.  

3 Här ges en grovt förenklad beskrivning av svenskämnets innehåll inom olika program. 
För ett utförligare resonemang kring svenskämneskonceptioner se bland annat Teleman 1991, 
Malmgren 1992 samt Bergman 2007. 
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om att det var kortare, främst inriktat på att öva grundläggande skriftspråkli-

ga färdigheter. I praktiken gick det ofta ut på att fylla i övningar i böcker och 

läsa enkla tillrättalagda texter. 

Under 1990-talet reformerades gymnasieskolan, så att samtliga pro-

gram gjordes treåriga. Svenskämnet beskrevs också i läroplanen som ett 

gemensamt ämne för de mer yrkesförberedande och studieförberedande pro-

grammen, där samtliga program skulle läsa samma kurser. I backspegeln kan 

nog utfallet av denna reform betraktas som delvis misslyckat. Den forskning 

som skett efter reformen 1994 uppvisar fortfarande stora skillnader i svensk-

ämnets realisering inom olika program. Flera studier bekräftar denna skill-

nad (Nyström 2000, Bergman 2007, Palmér 2008). Studierna indikerar att 

läsande och framför allt skrivandet inte alltid har en stark ställning inom 

yrkesprogrammen (Bergman 2007, Nyström 2000). Dessutom finns tenden-

ser som visar att eleverna på yrkesutbildningar utvecklar undvikandestrate-

gier för att slippa skriva (Bergman 2007), vilket i sig kan tolkas som att lä-

sandet och skrivande inte uppfattas som vare sig viktigt eller meningsfullt. 

Denna beskrivning av svenskämnet bekräftas också i min egen studie 

av skriftpraktiker inom yrkesutbildning (Westman 2009). Men min under-

sökning begränsas inte till enbart svenskämnet, utan undersöker samtliga 

ämnen inom två yrkesinriktade gymnasieprogram. Anmärkningsvärt är att 

den bild av lärandekulturen som främst färdighetsinriktad går att finna inom 

flera ämnen. Studien visar många olika exempel på skrifthändelser, som att 

eleverna svarar på skriftliga frågor. De lyssnar och antecknar det läraren 

skriver under lektioner. De fyller i enstaka ord eller symboler i luckor eller 

rutor. Denna form av skriftanvändning är inte särskilt krävande eller avance-

rad. Eleverna skriver lite och oftare för att strukturera och lagra kunskap än 

reflektera och utveckla kunskaper med hjälp av skrift (Westman 2009). Detta 

gör de dessutom inom samtliga mer teoretiska ämnen inom sitt program. 

Man kan alltså hitta likheter i de bilder av skriftkulturen som yrkesprogram-

men visar upp med de beskrivningar av svenskämnet som färdighetsämne 

som finns. Med utgångspunkt i dessa båda beskrivningar kan man tala om en 

mer sammanhållen skriftpraktik, där få skriftkompetenser utnyttjas och 

skriftspråklighet främst uppfattas som en färdighet. Lite slarvigt kan man 

säga att läsa och skriva tycks vara något man ofta gör av gammal vana och 

för att ha något att syssla med. Detta leder inte alltid till att skriftspråklighet 

kan användas som ett verkningsfullt redskap för lärande. 

Från och med höstterminen 2011 införs en ny läroplan för gymnasie-

skolan. Den innebär förändringar av innehållet i de yrkesinriktade utbild-

ningarna. Programmen ger inte längre automatiskt högskolebehörighet, ef-

tersom färre teoretiska kurser är obligatoriska. Det gäller bland annat kurser-

na i svenska. Förändringen av innehållet kanske delvis kan uppfattas som en 

anpassning till den forskning som visar att realiseringen av svenskämnet som 

ett gemensamt ämne inte riktigt genomförts (se ovan). Vilka konsekvenser 
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detta får för yrkesprogrammen får framtiden utvisa. En invändning är dock 

att mindre utbildning troligen inte främjar yrkesutbildningarnas status och 

elevernas möjligheter till ett livslångt lärande 

Yrkeslärares textkompetens 

De som arbetar som behöriga lärare på yrkesprogram i gymnasieskolan idag 

har med sig erfarenheter från flera håll. Dels har de arbetslivserfarenhet från 

ett, oftast, praktiskt yrkesområde, dels har de formell lärarutbildning. I 

många fall kan man säga att två olika världar möts i dessa båda kompetenser.  

Under utbildningen till yrkeslärare möter många av studenterna en del-

vis ny och outforskad värld, där högskolestudierna i hög grad fokuserar 

andra kompetenser än den erfarenhetsbaserade.  

Skriftanvändnings utvecklingspotential inom yrkesutbild-
ningar  

Synen på skrift och skrivande inom yrkesutbildningar har potential att ut-

vecklas på flera olika sätt, varav ett är att utveckla innehåll och arbetssätt 

inom svenskämnet. En annan möjlighet är att utveckla synen på skriftkultur 

och skriftbruk inom karaktärsämnen mer generellt, genom att medvetande-

göra yrkesläraren om språkets roll inom det specifika yrkesområdet (West-

man 2009). Ett sätt att göra detta på är att yrkeslärare själva inventerar och 

lyfter fram den plats och funktion skriftkultur och skriftbruk har inom yrkes-

området och synliggör detta (Westman 2009). Syftet med kartläggningar av 

detta slag är dels att tydliggöra förekomsten av och funktionen med skrift-

bruket för läraren själv, dels är det en möjlig väg för yrkesläraren att tydlig-

göra, beskriva och förklara skriftkulturen inom yrket för eleverna.  

Kunskaper om skriftkultur och skriftbruk är inte bara en nödvändighet 

för att kunna praktisera yrket utan också en väg att se och förstå samman-

hang kring detta. Tillgång till och behovet av skrift inom ett yrke hänger ofta 

samman med den position personen har inom arbetsplatsen, menar Anna-

Malin Karlsson, vilket gör att skrift kan sägas utgöra en maktfaktor inom 

många yrkesområden (2006). Att ha tillgång till skrift innebär ofta tillgång 

till en viss position inom yrket (Karlsson 2006).  

Yrkesläraren har unik kunskap om yrkets specifika skriftkultur, en kun-

skap eleverna skulle ha nytta av att ta del av och som kan leda till att elever-

na vidgade såväl sina språkliga som sina yrkesmässiga kompetenser (West-

man 2009:187). 
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Skriftkultur och skriftbruk 

Syftet med artikeln är att beskriva skriftbruket inom ett visst område, för att 

kunna förstå en viss skriftkultur. Skriftkultur och skriftbruk beskriver två 

olika aspekter av begreppet literacy. Begreppet är svårt att översätta till ett 

svenskt begrepp som täcker hela den engelska innebörden. Utgångspunkten 

är att skriftspråklighet är situerad, det vill säga uppkommer i ett specifikt 

sammanhang och inom en viss diskurs med olika syften och intentioner be-

roende på var det uppstår (Heath 1983, Barton 1994, Street 1995) Det inne-

fattar då allt som görs med utgångspunkt i text, och kan således täcka flera 

aspekter: tala, läsa, skriva, samt uttrycka sig med andra semiotiska resurser, 

som bilder, tecken och symboler (Kress & van Leeuwen 2001, Selander & 

Kress 2010). Skriftspråklighet är alltså med detta synsätt inte något enhetligt, 

utan en mångfacetterad och föränderlig företeelse. 

Här väljer jag att belysa skiftkultur och skriftbruk (jfr t.ex. Karlsson 

2006, Westman 2009). Skriftbruk innebär en mer praktisk del av skriftspråk-

lighet och beskriver här synliggjorda aspekter som kan observeras, enkelt 

uttryckt: hur skrift brukas eller används rent konkret inom ett visst område. 

Att undersöka skriftbruk innebär alltså att identifiera olika sätt skriftspråk-

lighet används på i vissa situationer. Varje sådan situation benämns en 

skrifthändelse. Skriftkultur är ett mer abstrakt begrepp som inte är helt enkelt 

att undersöka eller beskriva. En skriftkultur innefattar förutom de observer-

bara aktiviteterna även föreställningar och uppfattningar om skriftens funk-

tion och roll inom ett visst område (Barton 1994, Westman 2009). 

Multimodalitet 

Ett multimodalt textperspektiv brukar innebära att textbegreppet vidgas från 

främst ett skriftspråkligt eller verbalspråkligt fenomen till att innefatta alla 

de resurser som texten använder för att bli meningsfull. Budskap kan därmed 

kommuniceras genom många olika teckensystem. I talat språk samhandlar 

verbalt språk med exempelvis gester och intonation, och skrivet språk skapar 

mening i samklang med bilder och symboler för att kommunicera meddelan-

den. Mening skapas och förmedlas alltså inte endast genom ett enskilt kom-

munikationssätt eller teckensystem, utan flera olika typer av semiotiska re-

surser används (Kress & van Leeuwen 2001, Selander & Kress 2010). Gun-

ther Kress och Theo van Leeuwen (2001) framhåller att alla skrivna texter på 

något sätt är multimodala, genom att ett visuellt inslag alltid finns exempel-

vis genom typsnitt och layout. Olika semiotiska tecken, främst bilder, illust-

rationer och symboler av olika slag, formar tillsammans med skrift menings-

fulla helheter, eller texter. 
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Material och metod 

Undersökningsgruppen består av sex blivande yrkeslärare som läser inom  

VAL-projektet (vidareutbildning av verksamma lärare). Samtliga deltagare 

utbildar sig till yrkeslärare inom olika yrkesområden. Undersökningsgruppen 

ingick under utbildningen i samma seminariegrupp vid Högskolan Dalarna. 

Det material som ligger till grund för denna artikel är insamlat i samarbete 

med dessa blivande yrkeslärare. 

De fick i uppgift att inventera sin yrkesverksamhet och sammanställa 

olika skrifthändelser, alltså situationer där skriven text på olika sätt har en 

meningsskapande funktion. Uppgiften var alltså att kartlägga och inventera 

användning av skrift i syfte att beskriva en skriftkultur. 

Uppgiften formulerades medvetet relativt öppet, i syfte att se hur stu-

denterna tolkade uppgiften. Lärarstudenternas sätt att identifiera och samla 

in data är intressanta, då de med sina urval kan sägas visa hur de uppfattar 

och därmed definierar skrift och skriftkultur, vilket kan ge en antydan om 

hur studenterna uppfattar och tolkar den skriftkultur de möter och deltar i 

inom yrket.  

Det insamlade materialen skiljer sig därför delvis åt, då studenterna tol-

kade uppgiften olika och har olika utgångspunkter. Vissa tolkade uppgiften 

som att de skulle inventera sitt före detta yrkes skriftkultur. Andra tolkade 

uppgiften som att de skulle inventera yrkeselevernas skriftkultur och någon 

inventerade båda områdena. Någon har gjort verkliga fältstudier och doku-

menterat skrifthändelserna noggrant. Andra har mer återgett det de minns 

från sitt yrkesområde och alltså inte gjort fältstudier i egentlig mening. Kart-

läggningen är därmed inte på något sätt heltäckande utan visar på nedslag i 

en skriftkultur, genom att lärarstudenterna själva fått ge exempel på situatio-

ner där skrift och skrivande har en specifik funktion. 

Materialinsamlingen skedde av studenterna själva, som fick inventera 

sina verksamheter. Analyserna av materialen skedde därefter i form av text-

analyser med syfte att dels beskriva de specifika skrifthändelser studenterna 

beskrivit samt dels specifikt de texter som samlats in eller identifierats. Tex-

terna har klassificerats utifrån den benämning de fått av studenten samt ut-

ifrån den funktion texten beskrivits ha i sitt sammanhang.  

Funktionerna är hämtade från Karlsson (2006), som i sina studier av 

skriftbruk inom vanliga yrkesområden resonerat om just texters plats och 

funktion. Där identifierar Karlsson flera funktioner som skrifthändelser och 

texter har i sina naturliga kontexter. Texter kan användas för att orientera 

och planera, för att dokumentera och för att lösa problem. Texter kan också 

förmedla vissa saker. Texter används också i bildningssyfte samt för att 

kommunicera externt.  
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Förutom att analysera texternas funktion har de kommentarer lärarstu-

denterna givit om sina uppfattningar om det övergripande syftet med att läsa 

och skriva i yrket analyserats. Dessa resultat jämförs sedan med de utveck-

lingspotentialer för skrivande som visats ovan (Westman 2009). 

Skriftbruk i olika yrken 

Resultatet av undersökningen presenteras genom två fallstudier där en bli-

vande frisörlärare och en blivande fordonslärare inventerat skrifthändelser 

inom yrkesområdena hårfrisör och busschaufför. Därefter presenteras det 

samlade resultatet översiktligt. 

Skriftbruk bland frisörer och i frisörutbildningen – ett exempel 

Fia, blivande frisörlärare, gör en inventering av textanvändningen inom sitt 

yrkesområde. Hon beskriver både läromedel på frisörutbildningen och text-

användningen inom frisöryrket. 

Fia lyfter fram flera olika texttyper inom frisörutbildningen. Det hon 

menar är betydande är beskrivningar av olika slag där skriven text samverkar 

med bilder eller illustrationer. Eleverna bör lära sig både att tolka dessa be-

skrivningar men också att själva producera beskrivningar; de måste alltså 

både kunna läsa och skriva dem. Fia lyfter särskilt fram klippbeskrivningar 

där illustrationer och skriven text beskriver olika tekniker för att klippa hår. 

Fia poängterar att eleven både behöver kunna förstå den specifika termino-

logi som finns samt även måste kunna tyda de olika klippbeskrivningarna. 

Hon menar att man måste ”kunna behärska yrkesspråket” men att man också 

måste lära sig ”hur man ska vinkla sina fingrar” för att kunna lära sig de 

olika klippsätten och så småningom kunna klippa olika frisyrer. Hon lyfter 

också fram att man även måste behärska att själv skriva klippbeskrivningar 

och färgrecept av olika slag. De texter hon nämner är: 

 

 Klippbeskrivningar 

 Recept: Färg/permanent 

 Ordlista  

 Färgkarta 

 Innehållsförteckningar 

 

Vidare beskriver Fia flera skrifthändelser som är framträdande inom 

yrkesutövandet. Här blir andra funktioner aktualiserade i och med att det 

handlar om att dokumentera och planera arbetets genomförande samt kom-

municera till kunden på olika sätt. Exempel på detta är:  

 

 Tidbokningssystem 
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 Betalningssystem 

 Diskussioner med kunder/förmedla information 

 

Textexemplen Fia visar är i de flesta fall av multimodal karaktär. De 

innefattar alltså både skriven text och bilder eller illustrationer, där olika 

symboler och bilder samverkar. De kompetenser som krävs av läsaren är 

alltså att kunna skapa mening med hjälp av text och bild tillsammans. (För 

textexempel, se bilaga 1)  

 

Skriftbruk bland chaufförer och i fordonsutbildningen – ett ex-
empel 

Bosse, som utbildar sig till yrkeslärare för fordonsprogrammet, har en bak-

grund som busschaufför. Hans inventering av textanvändningen en tänkt 

vanlig dag inom sitt före detta yrke visar på flera olika skrifthändelser.  

Bosse lyfter fram ett fåtal olika typer av texter som en busschaufför an-

vänder dagligen. Det är kartor och tabeller av olika slag. Dessa används av 

chaufförer för att kunna orientera sig och planera och genomföra sin kör-

ning. Linjenätskartor beskriver vilken rutt chauffören ska ta och busstidta-

beller föreskriver tidsåtgång och vilka hållplatser bussen stannar på. Bosse 

framhåller att dessa texter egentligen främst vänder sig till kunderna och 

säger ”chauffören ska kunna detta, så det är mest en sak för resenärerna”. 

Samtidigt framhåller Bosse att chauffören måste kunna läsa och tyda dessa 

texter, för att kunna stödja den resenär som behöver hjälp. 

Den texttyp Bosse menar är chaufförens arbetsredskap är chaufförstol-

ken (se bilaga 2). Tolken utgör en detaljerad beskrivning av en chaufförs 

arbetsdag, med information om vilken buss och vilken rutt man ska köra, 

vilka tider man ska köra, och vilka raster man ska ha. Han påpekar att tolken 

styr mycket av arbetsdagen. 

De texter Bosse nämner är: 

 
 Busstidtabell 
 Linjenätskarta 
 Chaufförstolk 

 
Bosse menar att chauffören främst behöver läsa dessa texter för att kunna 

tolka dem och visar inget exempel på texter som chauffören ska skriva.  

Textexemplen här är även de multimodala. Tabeller, kartor, symboler 

och bilder formar tillsammans med skriven text de hela texterna, vilket krä-

ver en vidgad texttolkningsförmåga.  

Texternas funktioner 
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Det samlade materialet som innefattar samtliga sex blivande lärares textin-

venteringar redovisas här. Materialen skiljer sig delvis åt (se ovan) på grund 

av att lärarstudenterna tolkat uppgiften och även skrivit fram resultatet på 

olika sätt. De inventeringar de gjort är därför olika till omfång och nog-

grannhet, men visar samtidigt exempel på olika skriftkulturer. Tabell 1 visar 

en översikt av samtliga texters funktioner inom respektive yrkesområde. 

Eftersom lärarna själva fått lyfta fram och presentera sitt material kan man 

inte tolka resultatet som att detta är de enda skrifthändelserna som finns 

inom respektive yrke, utan endast de som visas i undersökningen. Man kan 

dock förmoda att de texter som lyfts fram, har en betydande roll inom yrket i 

och med att de överhuvudtaget identifierats.  

Tabell 1. Texternas funktioner fördelade på yrkesområden 

 Orientering/ 
planering 

Dokumentation Problem- 
lösning 

Förmed-
ling  

Extern  
Kommuni- 
kation Intyga Lämna 

över 

Frisör B   B b b 

Chaufför B     B 

Vård b b b   b 

Bygg b B b B  b 

El    B   

Tabell 1 visar samliga texters funktioner fördelade på yrkesområden. B repre-

senterar flera belägg, b representerar ett belägg. Byggutbildningen representerar 

två lärares inventering. Övriga program representeras av en lärares inventering.  

 

Resultatet visar att skriftkulturerna skiljer sig åt vad gäller vilka funktioner 

som aktualiseras inom olika yrkesområden.  

Den yrkesgrupp som visar flest funktioner är de blivande bygglärarna. 

Detta kan förklaras på olika sätt. För det första kan det förstås utifrån att två 

av de blivande lärarna var just bygglärare. Den andra förklaringen kan ligga i 

hur de valt att genomföra inventeringen. Byggläraren Bob och murarläraren 

Magnus4 har båda gjort grundliga inventeringar av hela dagar inom en bygg-

arbetsplats. De visar exempel på olika texter som krävs för planering av ar-

betets genomförande, som ritningar och arbetsorder. De lyfter fram texter 

vars funktion är att dokumentera genomfört arbete, exempelvis i form av 

besiktningsprotokoll och kvalitetssäkringsformulär. De identifierar även 

flera dokument som används för att dokumentera och planera sin anställning, 

såsom tidlappar, dagböcker och lönerapporter. Den problemlösande funk-

tionen tycks vara framträdande och syns i bland annat ritningar, skisser, 

beskrivningar och egna uträkningar av hur saker ska genomföras. Dessutom 

tillkommer exempel på texter som kommunicerar detta utåt, främst till av-

                                                      
4 Murarutbildningen är en av byggprogrammets olika inriktningar. 
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nämaren. I materialet är det byggbranschen som utgör exempel på flest funk-

tioner. Utifrån dessa exempel visar alltså bygglärarna på en omfattande 

skriftkultur inom yrkesområdet.  

Vårdyrket representeras av en kort sammanställning där några olika 

texter nämns. Främst beskriver lärarstudenten situationer där skrivande an-

vänds och då främst i syfte att dokumentera och lämna över information. 

Hon exemplifierar med rapporten, som används för att notera patientens 

status, skriva diagnoser och vilken vård patienten ska få inom den närmaste 

tiden. Hon betonar också att olika yrkeskategorier har olika ansvarsområden, 

vilket påverkar hur de använder skriften. Sjuksköterskan skriver oftare för att 

planera och undersköterskan oftare för att dokumentera genomförda uppgif-

ter. De har därmed olika tillgång till skriften och olika funktioner att sköta. 

Den blivande ellärarens insamlade material beskriver endast skrifthän-

delser som eleverna på elprogrammet deltagit i. Detta skiljer sig från de öv-

riga och gör att de funktioner som aktualiseras inte representerar yrkesområ-

dets praktiska utförande. Det gör att endast en funktion aktualiseras i materi-

alet, nämligen problemlösningsfunktionen.  

De funktioner som identifierats inom flest yrkesområden är den orien-

terande och planerande funktionen samt den för extern kommunikation. 

Samtliga har identifierat både dessa funktioner, förutom elläraren (vilket 

förklaras ovan). Skriften har alltså både en framåtsyftande och en kommuni-

cerande funktion. De övriga funktionerna återfinns inom olika program och 

fördelas således mellan de olika yrkesområdena. 

Slutsatser och diskussion 

De blivande lärarna i undersökningen visar olika exempel på skriftbruk inom 

sin yrkesverksamhet. De lyfter också fram olika aspekter på vilka texter som 

används inom det yrke de känner till och i många fall identifierar sig med. I 

och med att lärarstudenterna identifierar vissa texter, kan man säga att just 

dessa texter uppfattas som viktiga och kanske även centrala för utövandet av 

yrket. På så sätt synliggörs delar av en särskild skriftkultur som utmärker 

yrket.  

Materialet visar olika skriftkulturer, där olika skriftspråkliga funktioner 

får olika utrymme, betydelse och funktion. Ett gemensamt drag är dock att 

skriftbruket är framträdande inom alla yrkesområdena. Inventeringen visar 

att läsa och skriva eller tolka texter är framträdande och nödvändiga kompe-

tenser inom samtliga representerade yrken. 

En annan framträdande aspekt är att medvetenheten hos de blivande yr-

keslärarna om skriftkulturen inom det egna yrkesområdet inte är särskilt hög. 

Kunskaperna om yrkets skriftkultur framstår här som oreflekterade och 

omedvetna. Flera av lärarna kommenterar också detta i undersökningen. 
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Bland annat säger Bosse: ”Jag måste nog ändå säga att jag från början tyckte 

denna uppgift var rätt flummig”. Men han konstaterar trots det slutligen att 

”Vi har nog en ganska omfattande skrivkultur”. Detta synsätt är inte förvå-

nande och bekräftas bland annat av Karlsson (2006) och Westman (2009). 

Skriftbruk inom vanliga yrkesområden verkar inte vara något man tänker så 

mycket på, utan mer något som sker i skymundan. Just medvetandegörande 

är därmed en viktig förutsättning i ett didaktiskt perspektiv. Att medvetande-

göra elever om språkets roll inom yrkesområden borde därmed vara ett vik-

tigt inslag inom utbildningen till yrkeslärare.  

Eftersom medvetenheten om yrkets skriftkultur hos de blivande yrkes-

lärarna är relativt låg, blir också vägen till att förmedla detta som en viktig 

kunskap till eleverna på yrkesprogrammen lång. Ingen av lärarna nämner 

detta som ett inslag i undervisningen. Det innebär alltså att det verkar vara 

ovanligt att förmedla kunskaper om yrkets skriftkultur till eleverna. Detta 

bekräftas också av tidigare studier (Westman 2009). En förklaring till detta 

är säkerligen att både yrkeslärare och yrkeselever främst uppfattar yrket som 

praktiskt. Om varken lärare eller elever identifierar detta som viktiga kompe-

tenser för att kunna utöva yrket är det inte konstigt att yrkesutbildningen inte 

uppmärksammar och synliggör dessa kompetenser. Men här finns alltså en 

viktig utvecklingspotential inom gymnasieskolans yrkesutbildningar. 

De skriftkulturer som här lyfts fram är alla tydligt situerade. Yrkeslä-

rarna lyfter fram texter som används i en specifik kontext och får mening 

just i den situationen. I och med att de skriftkulturer som beskrivs inom yr-

kesprogrammet i många fall använder språket på ett färdighetsinriktat sätt 

(Westman 2009) erbjuds här unika möjligheter att skapa meningsfulla läs- 

och skrivsituationer, vilket är en viktig förutsättning för språkutveckling, 

framför allt utifrån ett sociokulturellt perspektiv (se bl.a. Säljö 2000, Liberg 

2006). Här finns möjligheter för yrkeslärare, med eller utan samarbete med 

svensklärare, att hjälpa eleverna att bli medvetna om det skriftbruk de behö-

ver för att kunna möte ett yrkes alla kompetenser och möta språk i bruk. På 

så sätt kan eleverna inte bara förberedas bättre för sitt kommande yrke, de 

kan också få hjälp på vägen mot att vidga sitt skriftbruk inom andra områ-

den. 
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