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Vad skriver ingenjörer när de arbetar? I vilka sammanhang skriver de och varför? Hur 
förhåller sig deras jobbskrivande till det som de lärde sig på sin tekniska utbildning? I 
avhandlingen Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och utbildning (Hållsten 
2008) undersöks arbetets skrivande och texter för tre nyutexaminerade civilingenjörer. 
Dessutom studeras den skrivträning de fick under sin utbildning. Studien utgör en del av 
projektet Text och arbete i den nya ekonomin vars övergripande syfte är att undersöka skrivna 
texters roll i kunskapsintensiva arbetsprocesser. Den är till skillnad från övriga delstudier 
longitudinell och fokuserar särskilt individers lärandeprocesser i förhållande till 
textanvändning. Undersökningen har liksom projektet som helhet ett sociokulturellt 
perspektiv som innebär att skrivande framför allt ses som ett sätt att delta i olika 
verksamheter. Det gör frågan om – och hur – ingenjörsstudenter förbereds för arbetslivets 
skrivande extra intressant. I studien diskuteras även ingenjörers syn på skrivande och hur 
denna formas redan under utbildningen. 
 
Högskolans skrivande och texter är inte arbetslivets. Många nyutexaminerade civilingenjörer 
blir dessutom förvånade över att det är ”så mycket skriva och tala” som utbildningen inte 
förberett dem för. En del av svårigheterna, eller kanske överraskningarna, som har att göra 
med att börja arbeta efter den långa utbildningen ligger i just skrivandet: mängden texter som 
ska författas, arbetsformerna och även sättet att uttrycka sig språkligt. Skillnaden mellan 
utbildning och arbetsliv kan också visa sig i förändrade villkor: skrivandet på högskolan är 
omgärdat av scheman och inlämningsdagar samt vetskapen om att det alltid finns en lärare 
som bedömer slutprodukten, och att användandet av texten nästan alltid stannar vid den 
bedömningen. Syftet är ofta kunskapsredovisande. Skrivandet i yrkeslivet skiljer sig från detta 
i det att man i högre utsträckning får klara sig själv och vara beredd att argumentera för sin 
text, där tidsramarna ser annorlunda ut och där man inte skriver för att i första hand redovisa 
kunnande utan för att exempelvis projektgruppen man deltar i ska kunna genomföra sitt arbete 
(Abrandt Dahlgren et. Al. 2006, Dias et. al. 1999).  
 
Undersökningen bygger på en ettårig intervjustudie med tre nyutexaminerade civilingenjörer. 
De tre informanterna arbetar inom olika sektorer: på en verkstadskoncern, ett 
forskningsföretag och ett konsultföretag inom personalsektorn. Alla tre har utbildat sig på en 
större teknisk högskola (i studien kallat Tekniska Institutet). Intervjustudien kombinerades 
med en undersökning av texter skrivna av såväl informanterna som andra medarbetare 
(ingenjörer och andra) på respektive arbetsplats.  
 
I studien används begreppet praktikgemenskap (Lave & Wenger 1991) och utvecklingsbana 
(Wenger 1998; se även Abrandt Dahlgren et. al. 2006 och Nilsson 2007) för att undersöka 
informanternas skrivande såväl inom arbetslivet som i utbildningen. En utgångspunkt är alltså 
att skrivande sker situerat i ett sammanhang, och inte isolerat vid sidan av ”annat arbete”. Det 
sociokulturella perspektivet säger dessutom att vi genom att delta i en aktuell 
praktikgemenskap lär oss verksamheten och därigenom även att delta på ett för gemenskapen 
meningsfullt sätt (Säljö 2000). Detta synsätt implicerar alltså att det är först när vi deltar vi 
verkligen lär oss, vilket är relevant i diskussionen kring hur en utbildning kan och bör formas 
vad gäller föreberedelser för yrkeslivets krav på exempelvis skrivande och läsande. Går det att 
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simulera verkliga arbetsuppgifter, exempelvis i form av projektarbeten, för att på så sätt 
förbereda studenter på hur yrket och arbetslivet ser ut?  
 
Skrivandet på den tekniska högskolan där studiens informanter utbildade sig liknar på flera 
sätt deras skrivande i arbetet. Exempelvis är det liknande typer av texter som skrivs: 
instruktioner, specifikationer och rapporter. Skillnaden ligger i skrivandets inramning: i roller, 
funktioner och mål. Syftet med skrivandet i utbildningen är i första hand 
kunskapskontrollerande, även om uppgifterna utformas som projekt med utomstående 
beställare. Därför är det svårt att fullt ut efterlikna de förutsättningar som finns för skrivandet 
i arbetet. Här skriver ingenjören inte sällan i en expertroll, ibland för läsare med liknande 
kompetens men ibland för projektmedarbetare som har andra professionella roller. Texterna är 
också tydligare integrerade i verksamheter där skrivandet i sig inte är huvudsaken.  
 
I studien undersöks om det finns några särskilda språkliga verktyg, här kallade medierande 
redskap (Wertsch 1998), som ingenjörer behöver behärska för att kunna delta i arbetets olika 
verksamheter. Förutom matematiska redskap, såsom algoritmer och formler, används ofta 
listor av olika slag, exempelvis för att instruera eller för att presentera lösningar på problem. 
Listans möjligheter och begränsningar förefaller passa flera av ingenjörens kommunikativa 
behov och sammanhang. Användandet av listan som medierande redskap kan tolkas som dels 
ett sätt att presentera en färdig tolkning eller lösning av ett problem, där problematiserandet 
eller diskuterandet så att säga är färdigt innan listan skrivs. Dels kan det ses som ett sätt för 
skribenten att kognitivt bearbeta ett innehåll så att det får en för honom hanterlig form. 
 
En annan typ av skrivande är det problemlösande, där skribenten visar hur han eller hon 
resonerat sig fram till ett ställningstagande eller förslag. Skillnaden jämfört med exempelvis 
listan eller instruktionen är att man som läsare får ta del av problemlösningen, inte bli 
presenterad en lösning. Den informant som skriver problemlösande texter är ingenjören på 
forskningsföretaget, där praktikgemenskapen visserligen kan sägas vara det aktuella företaget, 
men där deltagarna lika mycket skriver i ett större sammanhang, nämligen hela 
forskningsgemenskapen. Såväl informanten som andra deltagare vittnar om att det inte alltid 
är viktigt vilket företag man råkar arbeta på utan snarare vad man arbetar med för 
forskningsprojekt för tillfället och i vilka sammanhang man avser att publicera sig i, och 
därigenom presentera och diskutera sina resultat. Det syns också i texterna: i 
forskningsrapporten från forskningsföretaget finns ett större inslag av diskussion än i texterna 
från verkstadskoncernen och konsultföretaget.  
 
Jämfört med texterna som skrivs inom utbildningen finns som sagt många likheter, vad gäller 
vilken typ av texter som skrivs. Informanterna känner igen och har själva skrivit rapporter, 
specifikationer och instruktioner av olika slag. De har också läst instruktioner och 
specifikationer i form av lärarproducerade handledningar och uppgiftsformuleringar. De 
diskuterande inslagen i texterna återfinns främst i examensrapporten, som är det största 
enskilda skriftliga arbetet under utbildningen. De lärarproducerade texterna, 
undervisningsmaterial och instruktioner till specifika datalaborationer etc., innehåller inte 
någon diskussion. Inte heller laborationsrapporter och annan dokumentation teknologerna 
skriver innehåller diskussion, trots att lärare ofta efterlyser avsnitt med argumentation och 
resonemang kring tillvägagångssätt och resultat. Det är möjligt att detta kan kopplas till 
tanken att de lärarproducerade texterna fungerar som (språkliga) förebilder för teknologerna. I 
lärarnas texter används ofta ett vardagligt, rättframt tilltal. Exempelvis ger man instruktionen 
”Kör och kolla att det ser bra ut!” i samband med en datalaboration, och exempel som 
används vid programmeringsinstruktioner är hämtade från vardagsspråket (exempelvis får 
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studenterna instruktionen att klassificera träd och växter eller familjerelationer, inte specifika 
tekniska kategorier). Detta kan betraktas som ett pedagogiskt grepp för att avdramatisera 
tekniken och göra det hela hanterligt för den ännu ej professionella programmeraren, men det 
kan också spegla en syn på teknik och problemlösning.  
 
Jag vill anknyta detta till det medierande redskap som visade sig användas i många texter på 
framför allt Verkstadskoncernen och Konsultföretaget, men även inom utbildningen, 
nämligen olika typer av listor.  
 
På Tekniska Institutet används listan av såväl lärare som studenter, och texterna riktade till 
studenterna är som sagt ofta omgärdade av vardagsspråk, vilket naturligtvis kan vara uttryck 
för en pedagogisk vilja att få studenterna att förstå. Det kan dock handla om en kunskapssyn 
som säger att allt går att uttrycka enkelt och rättframt, hur komplicerat det än är. Listan kan 
betraktas som ett okomplicerat redskap och används för ett ofta specifikt tekniskt innehåll. 
Listan skalar bort sammanhang och tveksamheter, koncentrerar och förenklar (medan en 
forskningsartikel behandlar innehållet på ett annat sätt, exempelvis med formler, resonemang, 
förklaringar etc.). Eller som informanten på Konsultföretaget säger i samband med skrivandet 
av specifikationer: 
 
”Det skulle ju gå att skriva en saga på ett par sidor vad man menar men det blir inte mätbart, 
och nu måste det ju vara mätbart” 
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