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Abstract 

The aim of the study was to describe the reading and writing activities that 
takes place in vehicle repair workshops and to elucidate how people 
experiencing low reading-and-writing ability describe their encounters with 
text in working life. Reading and writing are considered in the study from an 
educational-philosophical and special educational perspective.  

This study of literacy was inspired by ethnographic methods. The 
empirical material consists of field notes from ten participatory observations 
in vehicle repair workshops, photographs from the workshops and three 
interviews. To see patterns in how literacy was used, literacy events were 
taken as the unit of analysis. The literacy environment, community of 
practice, reading path and technical surroundings are analytical concepts in 
the thematic presentation of results. 

Central literacy practices were characterized primarily by reading, often 
via computer, for information needed for solving problems. The type of 
reading was often non-linear, given the multimodal texts and choices in 
computer environments. In addition, semiotic systems and several languages 
were interpreted. It is important to understand how information is organised 
and how to handle the technology. Technology provides support structures 
e.g. pictorial support and translation programmes. Writing out words, button-
pushing and keyboard entry to register and search for information through 
the use of measurement instruments and in computer-generated text 
environments, were central. Literacy events were embedded in the work 
tasks and in ongoing learning, and many literacy practices included items of 
both reading and writing. Social skills, plus recognizing one’s problems and 
asking for help, were useful strategies for handling the demands of reading 
and writing in working life, as were allowing time and creating 
concentration for the task. Interpreting pictorial matter, using technology, 
copying text and noting down things to remember were further strategies. 

Implications of the study are that effective strategies for managing the 
demands of reading and writing that are required in the working place should 
begin in school. Significant is the teachers’ approach to handling the 
students’ frustration when studies are not working out as expected. Caring 
teachers, positive energy and not giving up make a difference. General 
education teachers need special educational resources in the upper-secondary 
school in order to counteract school failure and to enhance students’ 
learning. 

Keywords: literacy practices, reading-and-writing strategies, working life, 
upper-secondary school, vocational education  
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1 Inledning 

Den här licentiatuppsatsen handlar om vilket läsande och skrivande som 
förekommer i fordonsverkstaden, och om hur de som arbetar i branschen 
genom skriftanvändningen samspelar med artefakter och tekniska system. 
Studien utgår från att texter har en viktig roll även inom icke-akademiska 
yrken (A-M. Karlsson, 2006).  

På studie- och yrkesförberedande program i gymnasieskolan möter elever 
texter i arbetslivets praktik, och förmågan att tolka och använda texter 
utifrån arbetsuppgiftens krav är en del av yrkeskunskapen. Dock finns för 
lite kunskap om hur skrift används i arbetslivet (Lindberg, 2007). Det finns 
därför anledning att undersöka vad läsande och skrivande i arbetslivet 
innebär för att få en mer nyanserad bild av vad gymnasieelever ska för-
beredas för, och mer generellt för att se hur skriftbruk utvecklas i arbetslivet. 
Texter i arbetslivet är ett ämne att utgå från i arbetslagen, då lärare idag 
förväntas samarbeta språkutvecklande över ämnesgränserna.  

En del elever upplever av olika skäl svårigheter i samband med läsande 
och skrivande under skoltiden och problem finns ofta kvar i vuxen ålder 
(Fowler & Scarborough, 1999; Föhrer & Magnusson, 2010). Hur ihållande 
låg läs- och skrivförmåga yttrar sig i yrkesverksamheten, där texter och ett 
fortsatt lärande är centralt, är viktigt att belysa eftersom det handlar om hur 
människor med olika förutsättningar blir delaktiga i samhället. Hur några 
personer med erfarenhet av läs- och skrivproblem beskriver mötet med 
arbetslivets skriftbruk, bidrar till en diskussion om vad som kännetecknar en 
stöttande praktikgemenskap, när det gäller läsande och skrivande. 

Genom samtal med karaktärsämneslärare på en gymnasieskola framkom 
att fordonselever möter en hel del text under sin praktik, och därför riktades 
studien mot fordonsverkstaden. Fordonsmekaniker arbetar idag med 
datorbaserade verkstadshandböcker, multimodala texter och avancerad 
felsökning. Den tekniska utveckling som sker ställer krav på såväl teknisk 
som språklig kompetens. Om arbetsmarknaden kräver högre specialisering 
och därmed högre kunskapskrav, behöver lärare i gymnasieskolan kunskap 
om den kontext eleven ska förberedas för. Om utbildning ska förbereda för 
ett kommande arbetsliv och för ett aktivt deltagande i samhället, behöver 
också möjligheten till deltagande i utbildning och arbetsliv belysas; hur 
skolan och senare arbetslivet underbygger för deltagande med hänsyn till 
människors olikheter.  

Studien ställer frågan vad läsande och skrivande i fordonsverkstaden 
innebär och hur man kan förhålla sig till yrkeslivets läs- och skrivkrav. För 
att närma sig detta placeras studien i ett tvärvetenskapligt kunskapsområde.  
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Detta kapitel beskriver gymnasieutbildning som en väg in i yrkeslivet 
(1.1) och betydelsen av skriftlig kommunikation (1.2). Därefter presenteras 
studiens syfte med frågeställningar (1.3) och disposition (1.4). 

1.1 Vägen in i arbetslivet 
Många ungdomar får sin första kontakt med arbetslivet under sina 
gymnasiestudier. I gymnasiereformen 1994 blev gymnasieutbildningarna 
treåriga och gemensamma kärnämnen som ger allmän behörighet till studier 
vid högskola infördes. Det tidigare relativa betygssystemet övergick till ett 
mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. Gymnasieskolformen är frivillig, 
men nästan alla elever, 98 % år 2006, går vidare till gymnasieskolan, vilket 
kan tolkas som att den uppfattas som nödvändig för att nå vidare studier eller 
en plats på arbetsmarknaden. Cirka hälften av eleverna från grundskolan 
söker ett studie- och yrkesförberedande program och hälften av eleverna 
söker ett studieförberedande program (SOU 2008:27). Detta kan jämföras 
med 1979 då drygt 20 % av ungdomarna inte gick vidare till gymnasial 
utbildning (Olofsson & Öst, 2008). Skolverkets statistik visar att 68.4 % av 
alla gymnasieelever får slutbetyg efter tre års utbildning och 75.5 % efter 
fyra år (Skolverket, 2009). 

Under de senaste två decennierna har allmänteoretiska ämnen fått större 
utrymme inom den studie- och yrkesförberedande gymnasieskolan och den 
politiska uppfattningen har varit inriktad mot att fler måste genomföra en 
eftergymnasial utbildning (Olofsson & Öst, 2008). Anledningen till att 
bredden i utbildningen prioriterades var att medborgarna måste vara mer 
flexibla inför och kunna möta de samhälleliga förändringar som sker (SOU 
1997:107). En gymnasieskola som omfattar de allra flesta elever leder till att 
lärares uppdrag förändras och Hjörne och Säljö (2008) skriver, ”Man måste 
lära sig hantera en betydligt större variation i intressen och andra 
förutsättningar hos eleverna än vad fallet var då stora grupper valde att 
lämna skolan” (s. 17). 

I förberedelsearbetet inför kommande gymnasiereform, Gy11, framgår att 
det finns skillnader i vad som i utbildningsväg erbjuds kvinnor och män: 

Det går heller inte att blunda för att gymnasieskolan erbjuder olika möjlig-
heter för unga män och kvinnor. Det finns flera yrkesutbildningar där unga 
män dominerar som är tydligt definierade och som leder till anställning. 
Motsatsen gäller för utbildningar som domineras av unga kvinnor, vilket 
sannolikt är en av förklaringarna till att fler kvinnor än män i vårt land går 
vidare till högskolestudier. (SOU 2008:27, s. 17)  

Fordonsprogrammet är ett av de gymnasieprogram som är tydligt yrkes-
förberedande. 
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1.1.1 Fordonsprogrammet 
Ungefär 15 600 elever går på någon av de fem inriktningarna på Fordons-
programmet och inriktningen personbilsteknik är i fokus i denna studie. 
Enligt branschen sysselsätter motorbranschen ca 180 000 personer och 
transportnäringen drygt 200 000. Därtill beräknas antalet truckförare till 
knappt 100 000. Programmet hör till en av de utbildningar som har störst 
andel unga män, ca 93 % (SOU 2008:27).  

Fordonsprogrammet innefattar karaktärsämnen (programspecifika ämnen), 
kärnämnen (till exempel engelska, matematik, idrott, svenska och religion) 
och den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) om 15 veckor. I program-
målen (Skolverket, 2000) betonas att den avancerade tekniken i dagens 
fordon ställer höga krav på mekaniker som ska serva och underhålla dem. 
Vidare förutsätts datorkunskaper för att effektivt hantera verksamhetens 
informations- och kommunikationsteknik. Yrkesutövaren förväntas ha 
kommunikativ kompetens på svenska och engelska liksom servicekänsla. 
Felsökning är ett återkommande begrepp i ämnet Fordonsteknik:  

Att felsöka, d.v.s. finna orsaken till driftsstörningar, är ett avancerat moment 
för dagens tekniker. Felsökning kräver kunskap om hur enskilda 
komponenter fungerar och är uppbyggda men också om hur de samverkar i 
fordonet. Dessutom krävs kunskap om hur hjälpmedel används vid 
felsökning samt kunskap om hur fel förebyggs och åtgärdas. Felsökning är ett 
centralt moment i ämnet. (Skolverket, 2000, s. 61) 

I kursen Fordonsel A finns målen att ge grundläggande kunskap för arbeten 
på fordonselektriska system och kunskap om hur utrustning hanteras. Målen 
innefattar även kunskap om de texter i form av lagar och föreskrifter som 
gäller (Skolverket, 2000). Bakom målen, att kunna använda och tolka, finns 
implicit kravet att kunna använda olika slags texter som behövs för att 
hantera felsökning och informationssystem.  

Skolverkets officiella statistik visar att elever på Fordonsprogrammet i 
genomsnitt har lägst betyg efter avslutat nationellt program, med 11.8 som 
genomsnittlig betygspoäng i jämförelse med 14.1 för genomsnittseleven på 
nationella program. I kärnämneskurser får fler elever på fordonsprogrammet 
betyget Icke Godkänt i jämförelse med genomsnittet som visas inom paren-
tes; Engelska A 6.7% (2.3%), Svenska A 3.2% (1.1%), Svenska B 12.4% 
(4.4%) och Matematik A 8.9% (3.1%) (Skolverket, 2009). I dag läser alla 
elever i gymnasieskolan ämnet svenska i samma omfattning, men genom 
reformen Gy11 kommer elever på yrkesinriktade program att läsa enbart en 
kurs i svenska inom utbildningens ram, vilket innebär en markant skillnad i 
jämförelse med svenskundervisningen på studieförberedande program. Dess-
utom får elever på yrkesinriktade program grundläggande universitets- och 
högskolebehörighet endast om de väljer att utöka kärnämnesstudierna. 
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1.1.2 Arbetsplatsförlagd utbildning, APU 
På gymnasieskolans studie- och yrkesförberedande program regleras arbets-
platsutbildning till minst 15 veckor av undervisningen. Lärande ska ske i 
arbetslivet. I reformen 1994 kom APU att bli skolans ansvar eftersom 
arbetsgivarnas företrädare inte fick en tydlig roll i samverkan mellan 
yrkesutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning. Detta faktum, att det inte 
finns en fast struktur för skolornas samverkan med arbetslivet, skiljer 
Sverige från de övriga nordiska länderna. Det centrala syftet med APU är att 
ge praktik inom yrkesområdet, att praktik och teori ska kunna vävas samman 
(SOU 2008:27). Eleverna ges möjlighet att möta arbetslivets reella krav och 
dess yrkeskultur: 

Här sker lärandet i en realistisk miljö under överinseende av en yrkeskunnig 
handledare och här kan eleven tillägna sig den mångfacetterade yrkeskoden i 
ett reellt socialt sammanhang. I ett arbetsplatsförlagt lärande ges eleven 
möjlighet att erfara hur de olika kunskapsområdena i karaktärsämneskurserna 
utgör delar i ett helgjutet yrkeskunnande. Det arbetsplatsförlagda lärandet ger 
också goda förutsättningar för eleverna att kunna träna och tillägna sig de 
mer generella kompetenser som tillsammans med yrkeskompetens i en mer 
snäv teknisk bemärkelse blir allt viktigare. Social och kommunikativ 
kompetens, problemlösningsförmåga, serviceinställning och entreprenörs-
kompetens är viktiga sådana generella kompetenser. (SOU 2008:27, s. 385) 

De generella kompetenserna kallas även nyckelkvalifikationer (se 2.1.2). 
APU innebär att delar eller hela kurser (nationella eller lokala) förläggs till 
arbetslivet. Arnell Gustafsson (2000) lyfter fram fördelar med praktik-
perioder, att eleverna får tillgång till aktuell kunskap, de får möta och 
introduceras i arbetslivets normer och värderingar, och de får viktiga 
kontakter med arbetslivet. Dessutom upplevs praktiken av många elever som 
motivationshöjande. 

Arbetsplatsen som lärmiljö har några särdrag som skiljer den från lärande 
i skolsammanhang. För det första äger lärande rum i praktiska sammanhang 
som är inriktade på andra primära mål än lärande, nämligen att producera en 
viss vara eller tjänst. Detta innebär att framgång eller misslyckande i lärande 
påverkar kolleger som bär ansvaret och eventuellt kunder. Arbetsplats-
lärande kombineras därför ofta med lärande i simulerad miljö (i skolan) där 
det är möjligt att få ta risker och göra misstag, vilka skulle få negativa 
konsekvenser på en arbetsplats. För det andra betraktas eleven mer som en 
vuxen än ett barn i den mening att arbetsplatsen ställer krav på att de ska 
fungera i en arbetsmiljö vad gäller sociala och moraliska aspekter, likväl 
som att de uppnått en viss grad av självständighet som gör att de kan ta 
ansvar för sitt lärande och för de material och föremål de arbetar med 
(Winch, 2000). 

Elever som är i arbetsplatsförlagd utbildning befinner sig i arbetslivet och 
i utbildningssystemet, två viktiga samhällsinstitutioner där den produktiva 
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och den reproduktiva arenan möts. Mötet mellan institutionerna kan lyfta 
frågeställningar kring vad som är arbetslivets kvalifikationskrav (Arnell 
Gustavsson, 2003). Det finns nämligen tankar om att det bland annat sker en 
förändring av hur man ser på läsandet och skrivandets roll i arbetslivet. 

1.2 Skriftlig kommunikation i arbetslivet 
Yrkeskunskap och färdigheter är inget nytt fenomen, men i ett historiskt 
perspektiv kan man enligt Winch (2000) se en förändring av en arbets-
marknad där allt fler behöver förlita sig på förmågan att tolka och förstå 
teckensystem. ”The increasing demands of applied theoretical knowledge in 
modern industries in turn requires increasing aptitude in literacy, numeracy, 
information technology and scientific knowledge” (s. 203). 

Skriftlig kommunikation har fått ökad betydelse och såväl svensk som 
internationell forskning (Björkvall, 2009; Jewitt, 2009; Kress & van 
Leeuwen, 2006) lyfter förekomsten av multimodala texter, vilka genom 
kombinationen av flera teckensystem som layout, bilder, ljud och lämpligt 
typsnitt designas för ändamålsenlig kommunikation. A-M. Karlsson (2006) 
visar just att det moderna arbetslivets texter ”utnyttjar fler visuella möjlig-
heter än de rent språkliga” (s. 145). Dessutom har texten en framträdande 
roll eftersom man i många yrken tänker och handlar utifrån texter. 

Läs- och skrivförmågans betydelse för kommunikation i kommande 
yrkes- och samhällsliv betonas (Frost, 2009; Ingvar, 2008; Myrberg, 2007b; 
SOU 1997:108) och kommentarer finns om att det idag ställs högre krav än 
för ett par decennier sedan (Frost, 2009). Läs- och skrivförmåga ses som en 
del av det livslånga lärandet, vilket innebär att en fortsatt utveckling sker 
genom interaktion med andra och genom det läsande och skrivande man 
använder i olika sammanhang i livet. Allt fler förväntas använda olika typer 
av skriftlig information (Kirsch, 2001). 

Enligt Lankshear (1997) påverkas synen och kraven på läs- och skriv-
förmåga i skolan av förändringar i samhället, och han hävdar att ekonomiska 
motiv i hög grad ligger bakom att språkkunskaper fått ökad tyngd i policy-
dokument. Han diskuterar hur näringslivets värden, idéer och övertygelser 
anammats som lämpliga arbetssätt även i utbildningssammanhang, vilket 
bland annat kräver en ny grund i läs- och skrivfärdigheter för att kunna 
tillämpa kunskaper, och att kunna skriva och kommunicera på ett effektivt 
sätt.  

Mot bakgrund av att texter i allt högre grad förväntas kunna användas och 
förmågan att läsa och skriva ses som i ständig utveckling, kan man ställa 
frågan hur personer som upplevt problem vid läsning och skrivande under 
skoltiden upplever och hanterar yrkeslivets krav. Att få kunskap om 
arbetslivets läs- och skrivkrav ligger i såväl samhällets, arbetsgivares som 
individens intresse om man ska se lärandet som livslångt och att människan 
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förväntas vara flexibel inför förändringar. Förståelse för hur texter används 
och vad som kan underlätta respektive försvåra mötet med arbetslivets skrift-
krav är därför ett angeläget kunskapsområde för lärare i gymnasieskolan. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva skriftbruket, det läsande och skrivande som 
förekommer i fordonsverkstaden, och att belysa hur människor med upplevd 
låg läs- och skrivförmåga beskriver mötet med arbetslivets texter. Ansatsen 
är att studien kan bidra till en diskussion om vad som kännetecknar stöttande 
praktikgemenskaper, när det gäller läsande och skrivande. 
 
Frågeställningar som studien avser att besvara: 

− Hur ser fordonsmekanikerns arbetsmiljö och skriftbruksmiljö ut?  
− Vilka skrifthändelser, situationer då läsande eller skrivande används, är 

återkommande i fordonsmekanikers arbete?  
− Vilka skrifthändelser möter elever på Fordonsprogrammet under sin 

arbetsplatsförlagda utbildning? 
− Hur beskrivs mötet med fordonsverkstaden eller -branschen som 

skriftbruksmiljö av tre personer som under skolåren upplevt svårig-
heter i samband med läsande och skrivande? 

Den första frågan avser att i stora drag beskriva sammanhanget där läsande 
och skrivande sker för att förstå avsikten bakom skriftbruket. De två följande 
frågeställningarna om skrifthändelser beskriver mer konkret det läsande och 
skrivande som sker, vilket också lägger en grund för en förståelse för hur 
mötet med skriftbruksmiljön uppfattas av de tre som upplevt svårigheter med 
läsning och skrivande.  

1.3.1 Avgränsningar  
Studien fokuserar på skriftanvändning, det vill säga det läsande och skriv-
ande av skriven, tryckt och digital text, som arbetsuppgifter i fordons-
verkstaden kräver. Lärandeprocesser liksom själva läs- och skrivprocesserna 
ligger utanför denna studie.  

1.4 Disposition 
Denna licentiatuppsats består av fem kapitel. I kapitel 1 beskrivs fordons-
mekanikerns väg in i yrkeslivet och hur yrkeslivet bland annat ställer läs- 
och skrivkrav på arbetstagarna.  
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Kapitel 2 tar upp studiens teoretiska referensram; utbildningsfilosofiska 
frågor (2.1), ett specialpedagogiskt perspektiv kring möjligheten till del-
tagande (2.2), skriftbruksforskning och multimodalt perspektiv (2.3) och 
begrepp från sociokulturell teoribildning samt teknikfilosofiska begrepp 
(2.4). I ett avslutande avsnitt presenteras hur dessa teoretiska perspektiv 
används i denna studie (2.5). 

Kapitel 3 handlar om de val som gjorts kring empirin; urval, metod för 
materialinsamling och metod för hur materialet behandlas och analyseras.  

I kapitel 4 presenteras och analyseras resultaten. Först redovisas fordons-
mekanikerns arbetsmiljö och skriftbruksmiljö (4.1) för att skapa ett samman-
hang och för att ge en inblick i när och varför läsande och skrivande används 
i verksamheten. Därefter följer en tematisk genomgång av det läsande och 
skrivande som används (4.2) och sedan presenteras hur läs- och skriv-
problem kan yttra sig och hanteras under skoltid respektive i arbetslivet 
(4.3). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningsfrågorna (4.4). 

I kapitel 5 diskuteras metod (5.1) och valda delar av resultatet i relation 
till tidigare forskning. Dels aspekter som har med skriftbruket att göra (5.2), 
dels aspekter kring pedagogiska och specialpedagogiska implikationer (5.3). 
Kapitlet avslutas med ett utbildningsfilosofiskt resonemang (5.4) och förslag 
till fortsatt forskning (5.5).  
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2 Teoretisk bakgrund 

I kapitlet redogörs för studiens teoretiska referensramar och de begreppsliga 
verktyg som används för att analysera och tolka insamlad empiri. Ett 
utbildningsfilosofiskt perspektiv som berör yrkesutbildning på sekundär nivå 
(efter obligatoriska skolan) (2.1) följs av perspektiv på medborgares möjlig-
het till deltagande i samhället (2.2). Skriftbruksforskning med ett multi-
modalt perspektiv (2.3) och teknikens betydelse i praktikgemenskapen (2.4) 
presenteras. Avslutningsvis argumenteras för hur sammankoppling av forsk-
ningsperspektiv kan leda till en än bättre förståelse för skriftanvändning i 
arbetslivet (2.5).  

2.1 Perspektiv på yrkesutbildning 
I detta avsnitt behandlas teorier och aspekter som påverkar synen på den 
yrkesutbildning vi har idag (2.1.1), hur utbildningsinnehåll definieras (2.1.2) 
och hur samhällsförändringar påverkar arbetslivet (2.1.3). 

Det finns generellt tre vägar till yrkesutbildning: skolbaserad utbildning, 
företagsbaserad utbildning och en kombination av dessa (Höjlund, Göhl & 
Hultqvist, 2005). I de skolbaserade utbildningssystemen har det offentliga 
skolsystemet ansvar för yrkesutbildningen och oftast kompletteras den 
skolbaserade yrkesutbildningen med praktikperioder på företag. Flertalet 
västerländska länder har en blandning av skolbaserade och arbetslivs-
baserade system för yrkesutbildning på sekundär nivå, däremot varierar 
graden av inslaget av det ena eller det andra (Anrell Gustavsson, 2003). 
Sverige har den kortaste arbetsplatsförlagda utbildningen i jämförelse med 
Danmark, Finland och Norge (Olsson, 2008). I Sverige är det staten via 
kommunerna som ansvarar för gymnasieutbildning (Tabell 1): 

Tabell 1. Yrkesutbildningssystem 

Skolan Brytningen Arbetslivet 

Akademisk utbildning/ 
yrkesutbildning 
 
Teori/praktik i den 
integrerade skolan 

Lärlingssystem/duala 
system 

Företagsskolor/formell/ 
informell utbildning av 
arbetskraften 

(Höjlund et al., 2005, s. 17) 
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I Sverige har den nationellt organiserade yrkesutbildningen skett i en 
sammanhållen skolorganisation. Utbildningen har breddats och är svagare 
anknuten till arbetslivet i jämförelse med till exempel i Danmark och 
Tyskland, där det finns en stark lärlingstradition. Det duala utbildnings-
systemet innebär att yrkesutbildning karaktäriseras av en växelutbildning, 
som i Danmark där arbetsplatsförlagda veckor varvas med studieperioder på 
skola. I det tyska duala systemet varvas praktik och teori genom att till 
exempel ha två veckodagar med studier och tre i praktik (Höjlund et al., 
2005). (För översikt av yrkesutbildningens historiska utveckling se 
Berglund, 2009). 

Det finns olika modeller för hur ansvar för finansiering och organisation 
av yrkesutbildning sker, men oberoende av utbildningsmodell utmärker 
följande delar ett modernt utbildningsinnehåll: obligatorisk grundutbildning, 
teoretisk kunskap i skolmiljö, praktisk tillämpning av kunskap i skolmiljö, 
arbetsplatsförlagt arbete under uppsikt av yrkeskunnig, inslag av social och 
moralisk kompetens för att kunna fungera på en arbetsplats tillsammans med 
andra och slutligen inslag av organiserande karaktär för att kunna planera 
och utföra sitt arbete. Kombinationen av teoretiska, simulerade och sedan de 
helt praktiska aspekterna på arbetsplatser har betydelse för en framgångsrik 
utbildning (Winch, 2000).  

Enligt riksdagens beslut införs läsåret 2011/12 gymnasial lärlings-
utbildning som en alternativ väg till yrkesexamen. Skolförlagd yrkes-
utbildning sker parallellt med gymnasial lärlingsutbildning och utbildning-
arna har samma behörighetsregler och examensmål. I lärlingsutbildningen 
förläggs minst halva utbildningen till yrkeslivet i jämförelse med den skol-
förlagda utbildningens 15 veckor och utbildningen i yrkeslivet kommer att 
kallas arbetsplatsförlagt lärande (SOU 2010:75). 

2.1.1 Konkurrerande föreställningar om yrkesutbildning  
Ett utbildningssystem för yrkesutbildning är en samhällsangelägenhet som 
har kopplingar till politiska, ekonomiska och sociala ställningstaganden. 
Winch (2000) beskriver två koncept som han kallar idealtyper för att förklara 
uppfattningen om yrkesutbildning. Idealtyperna är sprungna ur politisk eko-
nomi i början av den industriella revolutionen och de har haft stort inflytande 
på hur yrkesutbildningens innehåll organiseras idag. Nationalekonomerna 
Adam Smith (1723–1790) och Friedrich List (1789–1846) skapade modeller 
för en effektiv samhällsekonomi och utifrån dessa diskuterades synen på 
yrkesutbildning som berör relationer mellan ekonomi och samhälle, till 
exempel hur individer motiveras för arbete.  

Winch uttrycker att Smith (i Wealth of Nations, 1776) beskrev en 
konsumtionstradition där det utilitaristiska perspektivet är framträdande, och 
där konkurrens och arbetsfördelning är centrala begrepp. List (i Das 
Nationale System der Politischen Ökonomie, 1841) däremot verkade i en 
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tradition där utvecklingen av produktiva krafter genom bland annat 
individernas arbetsförmåga var central. Vilka konsekvenser får då deras 
teorier för yrkesutbildningen? Smith lutar sig mot arbetsfördelning, vilket 
bland annat innebär att arbetsuppgifter separeras beroende på hur kvalifi-
cerade uppgifterna är. Genom att dela upp arbetet i mindre delar sänks 
kraven på arbetstagaren. Han kan sin del och behöver inte bekymra sig om 
andras funktioner eller vad som händer mellan tillverkningsprocesserna. 
Stora delar av arbetsuppgifter kan därmed utföras av individer, ett mänskligt 
socialt kapital, som endast har en grundläggande kunskap och sedan lär sig 
arbetet på plats. Lärande för arbetare blir i detta sammanhang ett ”training 
and drilling for nearly all forms of nonprofessional employment” (Winch, 
2000, s. 121). För kvalificerat arbete av uppfinnare och ingenjörer krävs 
däremot högre utbildning. På grund av uppdelningen mellan mentalt och 
fysiskt arbete, anser Smith att behovet av kvalificerad och utbildad arbets-
kraft är begränsad.  

List däremot ser utvecklingen av produktiva krafter som central, vilket 
innebär att utbildningsnivån måste höjas och att det behöver finnas arbets-
kraft med lämplig utbildning för den tillverkning som efterfrågas. 
Yrkesutbildning har därför en viktig samhällsfunktion och den bör formas i 
liberal anda. List anser att de flesta arbetare drar nytta av teoretisk utbildning 
vilken kan genomföras dels i kombination med simulerad praktisk övning, 
dels i verkliga arbetssituationer. Teoretisk kunskap i kombination med prak-
tik kan med andra ord leda till ökad reflektion och en utveckling av arbets-
processen, vilket dock endast de högst utbildade behöver enligt Smiths 
modell (a.a.).  

Dagens yrkesutbildning som är sprungen ur dessa nationalekonomiska 
modeller har tydliga inslag av det som kännetecknar en liberal utbildning, 
liberala i den bemärkelsen att till exempel den individuella friheten och 
demokratiska värden, rätten att göra sig hörd, beaktas. Den yrkesmässiga 
bildningen baseras exempelvis på individens självständighet, att välja ett 
yrke. Yrkesutbildningen har närmat sig den liberala formen av utbildning 
som innefattar att individer ska få med sig grundläggande och fortlöpande 
baskunskaper i modersmålet, matematik och om att vara medborgare i ett 
samhälle. Bildningen har även kommit att innehålla en betydande del 
tillämpad teoretisk kunskap liksom starka inslag av moralisk fostran (a.a.). 
Ökade kvalifikationskrav i arbetslivet och fackföreningars strävan mot ett 
demokratiskt och socialt jämlikt samhälle har påverkat utvecklingen av en 
liberal yrkesutbildning (Illeris & Andersen, 2004). I Sverige har utveck-
lingen under de senaste decennierna inneburit en generalisering av utbild-
ningsinnehållet i gymnasieskolan (SOU 2008:27). 
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2.1.2 Yrkesutbildningens kunskapsformer och innehåll  
För att kunna tala om och precisera vad kunskap är används begreppet 
kunskapsformer. Tsagalidis (2008) använder Aristoteles kategorisering för 
att förstå yrkeskunnandet, och beskriver kunskapsformerna begreppsligt 
vetande (theoria), praktiskt behärskande (techne) och omdömesgillt hand-
lande (fronesis) som olika karaktärer av kunskap. Förutom dessa kunskaps-
former använder Tsagalidis reflektionen (se Schön, 1983) som en viktig 
resurs för att vidga sitt kunnande i praktiken. De tre olika kunskapsformerna 
liksom reflektionen samverkar i förvärvandet av specifika yrkeskunskaper 
och nyckelkvalifikationer. Nyckelkvalifikationer, generella kvalifikationer 
som är oberoende av själva arbetsuppgifterna, är ett vedertaget begrepps-
system inom samhälls- och arbetsliv även om det delvis råder delade 
meningar om vad de innefattar. Tsagalidis (2008) använder de sju nyckel-
kvalifikationerna självständighet (personlig dimension), planeringsförmåga, 
problemlösningsförmåga (kognitiv dimension) samt samarbete, kundkontakt, 
kommunikation och initiativkraft (social och interaktiv dimension), vilket 
ger en bild av vad begreppet står för.  

Höjlund et al. (2005) menar att det skett en förändring i synen på kunskap 
och kvalifikationer för ett yrke, och att näringslivet i allt högre grad efter-
frågar nyckelkvalifikationer: 

Social kompetens, flexibilitet och förmåga till självständigt lärande är 
exempel på nyckelkvalifikationer. Yrkesarbetaren ska ha “kunskap just-in 
time”, dvs. kunna snabbt anpassa sig till nya arbetsuppgifter; kunna engelska 
för att fungera i den globala ekonomin och i informationsåldern. Nyckel-
kvalifikationerna ska alltså svara på snabba förändringar i teknik och eko-
nomi. De ska också överbrygga gapet mellan yrkesutbildning och allmän 
utbildning samt flytta över ansvaret för vidareutbildning från företags-
ledningen till de anställda själva. (Höjlund et al., 2005, s. 22) 

Utvecklingen av de generella kompetenserna är enligt starka föreställningar 
relaterade till de allmänbildande kärnämnena i utbildningen och de framhålls 
viktiga för ett fortsatt lärande och för att möta förändringar i arbetslivet 
(Lindberg, 2007). Det finns en spänning i frågan om yrkesutbildningens 
innehåll, om den ska ge en smal och specifik, eller bred och generell 
kompetens i fråga om allmän- och yrkeskunskaper för att möta arbetslivet. 
Ska utbildning riktas mot kunskapsdjupet i yrkesteoretiska kurser eller mot 
en bredare och mer teoretisk kompetens som är förknippad med lärande i ett 
längre perspektiv? Dessutom finns ett spänningsförhållande i fråga om var 
utbildningen ska förläggas, till skolan respektive i arbetsplatsförlagd utbild-
ning.  

Tillämpad teoretisk kunskap har fått ökad betydelse i arbetslivet eftersom 
relevant kunskap är grundläggande för att i arbetssituationer kunna motivera 
sitt handlande och göra ändamålsenliga val. Ju mindre teoretisk kunskap 
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arbetstagaren har desto mer måste han förlita sig på instruktioner och 
manualer. Faktum är att den teoretiska kunskapen inte når praktiken genom 
instruktioner och manualer förutom i de allra enklaste fallen och därför är 
det en viktig fråga att definiera det som konstituerar yrkets grundkunskap. 
Samt, att ställa sig frågan om det optimala är att nöja sig med det. Kunskap 
underbygger handlingsförmågan och det är mer troligt att någon med bredare 
kunskapsbas självständigt kan lösa problem. Teorin måste dock upplevas 
som relevant för praktiken, och detta innebär att man under utbildning måste 
få ta del av autentiska uppgifter för att inse hur teorin har praktisk betydelse 
för arbetsuppgifterna (Winch, 2000).  

En tolkning av detta innebär att tillämpad teoretisk kunskap är en för-
utsättning för god problemlösningsförmåga och för att arbeta mer 
självständigt. De så kallade nyckelkvalifikationerna och den specifika yrkes-
kunskapen hänger samman.  

Förutom vad som ska läras problematiseras idag var lärandet ska ske och 
om utbildning kan leda till de rätta kompetenserna i arbetslivet. I diskus-
sionen finns kritik mot en i hög grad skolbaserad utbildning (se Kvale, 
2000). Wengers (1998) teori om det situerade lärandet framhålls som ett 
starkt alternativ och som en implicit kritik av den skolbaserade allmän- och 
teoriinriktade kunskapen. I Wengers mening sker lärandet i praktiken, och 
nyckelkvalifikationerna kan med fördel läras i praktikgemenskapen. Trans-
ferproblematik, att skolkunskaper inte automatiskt kan överföras som 
tillämpad kunskap (Illeris & Andersen, 2004; Säljö, 2000) talar också för 
mer arbetsplatsförlagt lärande.  

Det finns tankar om att den svenska yrkesutbildningen är för teoretisk och 
akademisk vilket får konsekvensen att det blir en större utslagning av elever. 
Drygt 25 % av eleverna har inte slutbetyg efter fyra år på yrkesutbildning, 
vilket gör inträdet på arbetsmarknaden svårare (Olofsson & Östh, 2007; se 
även Murray & Skarlind, 2003). Det mål- och kunskapsrelaterade betygs-
systemet och införandet av ett tredje år på yrkesinriktade program har lett till 
att färre ungdomar fullföljer sin gymnasieutbildning och dessutom kan icke 
godkända betyg från grundskolan leda till att elever tidigt straffas ut 
(Björklund, Fredriksson, Gustafsson & Öckert, 2010). Alternativet med 
lärlingsutbildning anses i SOU 2010:75 vara en väg till att fler ungdomar 
kommer in i arbetslivet, ”Ungdomar lär på olika sätt och för många 
ungdomar fungerar en skolförlagd yrkesutbildning alldeles utmärkt. För 
andra utgör ett lärande huvudsakligen förlagt till arbetslivet ett bättre 
alternativ” (s. 168). 

Kritik som riktas mot lärlingssystemet är att lärlingssystem inte är lika 
flexibla för branschens kompetenskrav och risken finns att ungdomar låses 
fast i ett yrke som de valt i unga år (SOU 2009:85). En strävan är att 
yrkesutbildningen ska förbereda för en bred arbetsmarknad, och dessutom 
förbereda elever för att lära nytt:  
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Länder som Tyskland och Österrike upplever dock problem med sina 
lärlingssystem eftersom de är så hårt reglerade och bundna till befintliga 
strukturer. Kompetenskraven inom flertalet yrken förändras så snabbt att det 
inte räcker att lära sig ett yrke, eller en nisch inom ett yrke och sedan slå sig 
till ro. Man måste förutom yrkeskompetensen också behärska att ständigt lära 
nytt, vara flexibel och kunna ta till sig ny teknik och kunskaper. (SOU 
2009:85, s. 30) 

I utvärderingen av pågående försöksverksamhet med lärlingsutbildning 
framgår att alternativet med lärlingsutbildning kan passa många elever, 
samtidigt som det krävs ett omfattande arbete med att genomföra den 
alternativa utbildningen, bland annat genom att presentera konkreta arbets-
moment utifrån kursplanens mål och att förbättra kommunikationen med 
arbetslivet. Majoriteten av branschorganisationer och arbetsmarknadens 
parter önskar en skolbaserad yrkesutbildning med inslag av lärande på 
arbetsplatser som huvudmodell för framtida yrkesutbildning (SOU 2010:75). 

2.1.3 Ett näringsliv i förändring 
Illeris och Andersen (2004) poängterar att det ligger i statens intresse att 
utbilda arbetstagare för moderna arbetsorganisationer, ”… jobs where the 
employees can independently organize, perform and control their own work. 
This requires a broader competence profile so that the staff can handle 
unfamiliar situations and grasp a total work process” (s. 146). Genom be-
greppet Den nya arbetsordningen (The new work order) försöker Gee, Hull 
och Lankshear (1996) förklara strukturer i arbetsmarknaden i den nya 
globala ekonomin. De menar att förändrade förhållanden i organisations-
strukturer och produktionsprocesser ställer krav på en ny sorts arbetare med 
mer teoretisk och dessutom bredare kompetens, vilket i ett yrkesliv med 
snabba förändringar innebär ett kontinuerligt lärande i arbetslivet och ofta i 
samband med själva arbetsuppgiften. Att förstå komplexa system och att 
hantera tekniska redskap som krävs blir viktigt.  

För att förstå varför utbildning och lärande blir centralt lyfter Castells 
(1993) i en sociologisk analys av tidens tendenser, vad som hänt under det 
senaste halvseklet. Han ställer frågan om vad som gör det befogat att tala om 
det nya i kapitalismen eller ekonomin i förhållande till tidigare former av 
industriell kapitalism. Produktiviteten har i allt högre grad blivit beroende av 
tillämpning av teknik och vetenskap vilket ställer krav på kvalificerad 
information i produktionsprocessen, som i sig skiftat från materialproduktion 
till fler informationsbehandlande aktiviteter. Det nya berör även organisering 
av produktionen. Detta innebär dels att man gått från standardiserad mass-
produktion till flexibel specialisering och ökad innovation för att anpassa 
produkten optimalt. Dels har de sociala relationerna påverkats av organisa-
tionsförändringarna. Horisontella nätverk mellan ekonomiska enheter har 
ersatt de vertikala organisationerna, vilket innebär en flackare organisation 
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som anses leda till decentralisering av ansvar, att den enskilda medarbetaren 
i team arbetar med utbytbara arbetsuppgifter. Arbetstagaren får i och med 
detta ansvar möjlighet att inom vissa gränser påverka beslut. I den nya 
kapitalismen handlar produktionen om att spela på en världsarena, i global 
konkurrens. Castells menar att aspekter som dessa har inneburit förändringar 
som lett till att man talar om en ny kapitalism och att det som möjliggjort 
förändringarna är den informationstekniska revolutionen. 

Ur Gee et al. (1996) synvinkel handlar den nya arbetsordningen till stor 
del om att försöka skapa nya sociala identiteter för att möta de nya kraven 
från arbetsmarknaden, däribland kravet att hantera skriftlig kommunikation. 
I den globala marknaden konkurrerar företag snarare med ett kunskaps-
kapital än med de varor eller den service de erbjuder. Medan arbetstagarna 
tidigare kunde erbjuda sin arbetskraft utan att i allt för hög grad behöva 
engagera sig känslomässigt eller mentalt, inbjuds de idag i större omfattning 
till engagemang, ”Today they are asked to invest their hearts, minds, and 
bodies fully in their work. They are asked to think and act critically, 
reflective and creatively” (s. 7). 

I en läroplansstudie jämför Lofors-Nyblom (2009) hur Lgr69 och Lpo94 
(nu gällande läroplan för obligatoriska skolan) beskriver elevers önskvärda 
förmågor. Den bild av idealeleven som framstår i Lgr 69, att vara ”ärlig, 
redig, osjälvisk, hjälpsam, noggrann, uthållig, metodisk och hänsynsfull” (s. 
77) samsas med ideal om en medveten, initiativrik visionär. Lpo94 betonar 
ett subjekt med andra egenskaper, ”den kunskapssökande, kreativa, reflek-
terande och inflytelserika samhällsmedlemmen” (s. 78) och att utveckla 
elevens vilja till inflytande och ansvar blir ett nytt uppdrag för utbild-
ningsväsendet. 

Att vara kritisk och reflekterande är en del av vad Gee et al. (1996) menar 
med de nya sociala identiteter som näringslivet efterfrågar. Om organisa-
tioner planas ut och mellanchefer gallras ut innebär det att arbetstagarna 
längst ned i organisationen får ta ett större ansvar för att bland annat aktivt 
försöka förbättra sin prestation genom exempelvis teamarbete. Att ha 
kontroll och att förväntas ta ansvar innebär att arbetstagare i högre grad får 
tänka själva och kommunicera sina behov till ledare som fungerar som 
coacher. I den nya arbetsordningen framställs arbetstagaren som en partner 
som i stället för att beordras, ges möjlighet att utvecklas och coachas av 
ledningen. Hierarkiska (sociala) strukturer nedtonas och egalitarism, att se 
människor som jämlikar, vinner mark.  

I praktiken kan förändrade villkor visa sig genom att fler arbetsuppgifter 
blir mer abstrakta genom att nya redskap och tankemodeller införs, vilket 
gör att karaktären på arbetsuppgifterna ändras. Det kan innebära att lära sig 
tolka och följa informationsflöden på bildskärm eller att anpassa restaurang-
mat till kunders behov av specialkost och att kunna planera näringsinnehåll 
via datorprogram. För att kunna ta till sig information och utveckla nya 
kompetenser är det betydelsefullt att kunna hantera texter. Detta för att 



 25

kunna använda innehållet för arbetsrelaterade omdömen samt för att kunna 
ta beslut om metoder, material och annat (Lindberg, 2003).  

Ovanstående framförda tankar om att näringslivet har förändrats och att 
kompetens behövs för att hantera arbetslivets kvalifikationskrav är inte 
oemotsagda. Höjlund et al. (2005) nämner McDonaldisering som begrepp 
för att de produktionsformer som kännetecknar det gamla industrisamhället 
fortfarande finns kvar och dessutom har fått verkningar inom andra områden. 
Doogan (2009) är kritisk till hur narrativer i främst managementlitteraturen, 
skapat allmänna föreställningar som i relation till statistiska analyser i vissa 
fall ger en skev bild av förhållandet mellan kapitalet och arbetskraften. 
Rhodes och Scheeres (2004) problematiserar förändringen och menar att 
man inte så radikalt behöver betona det nya utan att man snarare kan se en 
kontinuerlig förändring som leder till nya villkor. Även om förändring av 
mönster skett i arbetslivet så innebär det inte att individen blivit friare i sin 
yrkesutövning menar Sennett (2006).  

Människan behöver ständigt anpassa kunskaper och färdigheter till ny 
teknik, och detta gäller såväl historiskt som det senaste seklet då omfattande 
och snabba förändringar av teknik på samhällsnivå påverkat vardags- och 
arbetsliv. Utvecklingen av nya artefakter och system (se 2.4) förändrar kun-
skapen som behövs för använda tekniken (Hagberg, 2008).  

I avsnittet har redogjorts för hur svensk yrkesutbildning organiseras och 
hur tidigare nationalekonomiska strömningar banat väg för olika synsätt 
angående viktningen av vad utbildningen ska innehålla gällande mängden av 
allmänteoretiska ämnen respektive yrkeskunskaper. I kommande gymnasie-
reform, Gy11, erbjuds elever skolförlagd yrkesutbildning med praktik 
respektive yrkesutbildning genom lärlingssystem. Teknisk utveckling gör att 
karaktären på arbetsuppgifter förändras och det finns tankar om att för-
ändrade strukturer ställer andra krav på arbetstagaren.  

Omvärldsförändringar påverkar politiska beslut i fråga om utbildnings-
systemets innehåll och utformning. De färdigheter som arbetslivet efterfrågar 
återspeglas i gymnasieskolans läroplan där till exempel språkets betydelse 
betonas: 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till kunskap. 
Genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning och eget 
skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att se sammanhang, 
tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom språket bildas kunskap 
och genom språket görs kunskapen synlig och hanterbar. Förmågan att 
reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden 
växer. (Skolverket, 2000, s. 123) 

Ett övergripande utbildningsmål är att grundlägga deltagande i samhället och 
förmågan att använda skrift framgångsrikt bidrar till detta. Skriftspråklig 
kommunikation kommer härnäst att betonas ur ett demokratiskt perspektiv, 
hur eleven får tillgång att lära och delta i undervisning.  
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2.2 Medborgarens deltagande  
Detta avsnitt behandlar människors möjlighet till deltagande i ett 
utbildningssammanhang (2.2.1), och hur unga och vuxna enligt tidigare 
forskning upplever sin förmåga utifrån skolans och arbetslivets läs- och 
skrivkrav (2.2.2).  

Teknisk utveckling och hur arbetet är organiserat påverkar hur läsande 
och skrivande används i arbetslivet. När individer förväntas ta ansvar och 
lära vidare i yrkeslivet får läs- och skrivförmåga betydelse. I meningen att 
institutioner möter människor med olika förutsättningar blir möjligheten till 
deltagande ett specialpedagogiskt perspektiv. Utbildning är en ingång till 
arbetslivet, och den obligatoriska och frivilliga skolan erbjuder en miljö där 
elever ska förberedas för deltagande i samhället, bland annat genom språk-
utveckling: 

Att socialiseras in i ett språk innebär bland annat att man klarar att delta allt 
mer aktivt och med egna bidrag i allt fler sammanhang. Detta kan beskrivas 
som språkutveckling. Att känna sig berörd och delaktig är en central drivkraft 
för denna. (Liberg, 2007, s. 13, kursiv i original ) 

Att få känna sig berörd och delaktig är grundläggande, men Hjörne och Säljö 
(2008) diskuterar hur det dessvärre kan vara ”svårt att leva upp till 
omgivningens förväntningar i fråga om skolframgång” (s. 19). Haug (1998) 
uppmärksammar hur den specialpedagogiska verksamheten, en segregerad 
integrerad verksamhet där elever i olika omfattning särskils från ordinarie 
undervisning, blir ett sätt att organisatoriskt möta elever som har svårt att 
möta skolkraven. Denna organisatoriska form tenderar att leda till att elever 
upplever utstötning och avvikelse (Persson, 2001). En viktig fråga är därför 
hur människor med olika förutsättningar ges möjlighet att delta i den 
ordinarie undervisningen och i arbetslivet. Elvstrand (2009) nyanserar be-
greppet delaktighet genom dels den viktiga betydelse elever tillskriver social 
delaktighet i kamratgemenskapen, dels politisk delaktighet som har att göra 
med hur elever gör sin röst hörd. 

2.2.1 Att få delta i utbildning inför ett kommande yrkesliv 
Ett samhälle är mer eller mindre beroende av att människan har förmåga att 
själv styra sitt eget liv och ett politiskt medel för att skapa dessa fria 
individer är ett utbildningssystem som motsvarar den förmåga som samhället 
har behov av (Boman, 2002). I ideologisk och övergripande mening finns en 
förväntan att människor deltar i samhället och även tankar utifrån Aristoteles 
om att människan i ett samhälle har ett ansvar i att vara delaktig:  

Att vara medlem av en statsbildning handlar inte bara om att utnyttja lag-
stiftningen för att skydda eller gynna sig själv. Det måste också innebära att 
vara delaktig i lagarnas utformning, och att se till att de lagar som redan 
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utformas återspeglar rättvisans principer. Bara en invånare som gör detta kan 
kallas ”medborgare”. (Bauman, 2004, s. 73) 

Detta förutsätter att det finns former och forum för medborgare att diskutera 
och påverka lagarnas rättvisa. Politiken, menar Bauman, är en ständig kritik 
av verkligheten och delaktigheten ligger i att människor som finner något 
vara orätt kan tro på att saker går att förändra genom mänskliga handlingar. 
Dock måste själva problemet eller orättvisan uppfattas som möjlig att 
förändra för att det över huvud taget kan tänkas åtgärdas. 

Politik realiseras i utbildningssystemet då ett av skolans uppdrag är att ge 
elever praktisk erfarenhet av demokrati. En socialisering till en kritisk in-
ställning och en tro på att ting är möjliga att påverka är en viktig del i 
utbildningsväsendets uppdrag. Westling Allodi (2007) belyser konsekvenser 
av att inte låta elever få ta del av den demokratiska socialisation som sker i 
den ordinarie undervisningen. Om elever genom utbildningssystem i hög 
grad exkluderas från ordinarie undervisning och om elever upplever att de är 
exkluderade, indikeras att systemet inte är rättvist. Exkluderingen grundar 
sig på en definition av vad som är normalt och genom denna uppdelning 
finns även något som inte passar in i normaldefinitionen. Det faktum att 
vissa individer exkluderas leder i förlängningen även till en ökad homogeni-
sering som innebär att individer i respektive gruppering inte får ta del av ett 
bredare spektrum erfarenheter. Utifrån utbildningsväsendets mål att forma 
demokratiska medborgare är särbehandlandet av elever en orättvis handling i 
den mån att alla inte får rätten att delta på samma villkor för att man är 
annorlunda. Ur ett samhällsperspektiv behöver man uppmärksamma den del-
aktighet som leder till mer ansvarstagande individer eftersom det finns 
samhälleliga fördelar av att fler deltar i en demokratisk socialisering. 

Ett empiriskt exempel på hur särskiljandet kan se ut är Hjörne och Säljös 
(2008) studie av elevhälsoteams samtalspraktik, vilken belyser hur skol-
problem kan uppstå när omgivningens förväntningar på skolframgång är 
svåra att leva upp till. I skolpraktiken, där den diagnostiska kulturen är stark, 
förläggs problemet ofta hos den enskilda individen, vilket kan leda till att 
elever särskiljs från klassrummet och hamnar i en grupp där andra för-
väntningar formuleras. Analyser av lärarens roll, stimulans och krav i 
klassrumsmiljön och bemötande saknas nästan helt i elevhälsoteam. Sällan 
görs en pedagogisk analys av problemens karaktär och, ”En konsekvens av 
detta blir att man resonerar som om organisationen av undervisningen inte 
har någon betydelse för hur eleverna lär och utvecklas, vilket i sig är 
synnerligen intressant” (s. 147). 

Detta blir anmärkningsvärt då forskning betonar betydelsen av lärarens 
kunskap och kompetens för skolresultat (Barber & Mourshed, 2007; Hattie, 
2009; Myrberg, 2007b; Myrberg & Lange, 2006; Risco et al., 2008). 
Skolpersonalens fokus på och benämnande av eleven leder dessutom till att 
elever övertar skolans perspektiv att tala om och beskriva sina skolsvårig-



 28 

heter, vilket kan innebära att de skapar sig en bild som problematiska elever 
och förlägger ansvaret för skolsvårigheter hos sig själva trots eget motstånd 
mot personalens definitioner (Y. Karlsson, 2007).  

Även i vuxen ålder konstateras att avskiljande från klassen sätter spår 
(Föhrer & Magnusson, 2010). Ett led i att undvika exkluderande åtgärder är 
att organisera den specialpedagogiska stödverksamheten så att elever inte 
upplever att de blir utpekade (Gustafsson et al., 2010). Det bör dock nämnas 
att det inte endast behöver upplevas som negativt att vara särbehandlad, 
vilket Hellbergs (2007) studie av elever på ett anpassat individuellt gym-
nasieprogram visar. Groth (2007) som undersöker hur sex elever i den senare 
delen av grundskolan upplever specialpedagogiskt stöd nämner också hur 
eleverna i stort är positiva till det stöd de får, men att de samtidigt upplever 
utanförskap. På grund av det specialpedagogiska stödet ser de sig som av-
vikare, och hans tolkning är att avvikandet sätts i samband med skolmiss-
lyckande. Trots positiva erfarenheter av stöd är det viktigt att poängtera det 
Groth betonar: 

Men att det samtidigt är viktigt att ha i åtanke att ingen elev i den svenska 
skolan skall behöva få en negativ syn på sig själv, och på sig själv som 
lärande individ på grund av den verksamhet som skolan bedriver. Enligt 
skolans inriktning och ambition så skall skolmiljön för alla elever vara 
positiv och stimulerande. (Groth, 2007, s. 162)  

Den ordinarie undervisningen har en viktig funktion genom förebyggande 
undervisning. Man behöver se till den allmänna undervisningens struktur 
och innehåll för att klargöra vad det är i denna som inte vissa elever klarar av 
att följa, vilket sätter gränser för vad som kan leda till segregering. Vidare 
ska specialpedagogiken riktas mot att försöka ta hänsyn till att elever är 
olika. Det ligger stora vinster i att bemöta den mängd elever som är i 
riskzonen för skolsvårigheter på ett bra sätt (Haug, Egelund & Persson, 
2006). Forskning i specialpedagogik behöver granskas kritiskt menar Helldin 
(2002). Dels på grund av den historiska traditionen där individen har fått stå 
som förklaring till problemen, dels behöver forskare lyfta de etiska frågor 
som har relevans för individer i den praktiska verksamheten, ”Special-
pedagoger och forskare, måste ständigt i gemenskap med kolleger fundera 
över sina egna ställningstaganden när de ska grundlägga villkoren för en 
rättvisare behandling av de elever som har dålig framgång i sin utbildning” 
(s. 67). 

I skolverksamhetens samtal behövs argument som underbygger möjlig-
heter till framgång och delaktighet i lärandet. I synnerhet eftersom del-
tagande är en aspekt som har en positiv och skyddande effekt för elevers 
mentala hälsa i skolsammanhang, där det förekommer riskfaktorer som prov, 
stress, uteslutande åtgärder och akademiska krav eller förväntningar. Om 
eleven dessutom upplever problem med läs- och skrivutveckling innebär 
även detta en riskfaktor för psykisk ohälsa (Gustafsson et al., 2010). Att 
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möta elever i skolan och få dem delaktiga i lärande och social gemenskap är 
således ett ansvar för alla som verkar i skolan och inte något specifikt för det 
specialpedagogiska fältet (Ahlberg, 2007; Tinglev, 2005).  

I praktiken kan läs- och skrivproblem resultera i icke godkända betyg, 
vilket får konsekvenser inför val till gymnasiestudier. Hugo (2007) inter-
vjuar och följer sju elever på ett individuellt gymnasieprogram, och en mörk 
bild av deras sista grundskoleår framträder: 

Flera av ungdomarna som har läs- och skrivproblem berättar att de egentligen 
aldrig har tyckt om att gå i skolan på grund av detta. När de kommit upp en 
bit i skolsystemet framträder svårigheterna med att inte kunna läsa och skriva 
korrekt väldigt tydligt i en mängd möten och sammanhang i skolan. Det har 
inneburit att skoltiden präglats av erfarenheter och upplevelser av att känna 
sig misslyckad, stökig och otillräcklig i mötet med lärare, klasskamrater och 
skolans innehåll. (Hugo, 2007, s. 71) 

Självförtroendet påverkades negativt av att inte kunna möta skolans läs- och 
skrivkrav, och eleverna definierar sig själva på ett negativt sätt (a.a.). Hjörne 
och Säljö (2008) betonar institutioners och därmed skolans roll i att skapa 
identiteter; hur det normala definieras och hur de elever som avviker från de 
normala benämns, uppfattas och bemöts. Identiteter som skapas i skolan är 
även de som avviker från förväntningarna. I Heimdahl Mattson (2008) 
framgår i intervjuer av 13 elever i åldern 11–20 år, att de flesta upplever 
motstånd när de behöver lämna klassen för specialundervisning. En elev ger 
uttryck för att han inte vill framstå som ovanlig, utan som normal. Ett 
resultat av studien är att ”de exkluderande åtgärder som följer riskerar att 
sänka självförtroendet” (s. 5). 

Bemötandet av elevernas olikhet på ett bra sätt innebär dels pedagogiska, 
dels personliga möten. Ett klassrum där man tillåter olikheter måste även 
skapas av elever och det är enligt Allan (1998) viktigt att det finns tillfälle i 
klassen att diskutera och reflektera över vad olikheter och brister i förmåga 
innebär i jämförelse med det som anses vara normalt. Uppfattningar om 
normalitet och avvikelse är till stora delar bundet till kontexten (Jakobsson, 
2002). 

Grogarn (1979) beskriver hur elever på Fordons- och Verkstadslinjerna på 
70-talet ej var nöjda med den avskildhet specialundervisningen medförde. 
De såg avskildheten som en utsortering och upplevde att bristen i första hand 
låg hos dem själva. Hur lärare kan lägga upp undervisningen för att den ska 
passa dessa elever lyfter hon som ett intresseområde eftersom hon kon-
staterar att undervisningen i ämnet svenska på de 2-åriga linjerna i gym-
nasieskolan under 70-talet, i många fall är mycket svårbemästrad. Hon 
menar att det finns en okunnighet om elevers förkunskaper, behov och 
intressen i fråga om svenskämnet. Frågan är aktuell även idag. 

Elever är olika och har rätt att utvecklas efter sina förutsättningar, och då 
är det anmärkningsvärt att hälften av gymnasielärarna anger ”att de saknar 
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kunskap för att stödja elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2010, s. 
14). En tolkning är att de saknar det Westing Allodi (2005) kallar ett ”gott 
specialpedagogiskt självförtroende” (s. 64) vilket innefattar kompetensen att 
bemöta elever med olika förutsättningar i den ordinarie undervisningen. 
Bland dem som gymnasielärarna möter finns bland annat elever som upp-
lever problem vid läsning och skrivning.  

2.2.2 Upplevelse av svårigheter vid läsning och skrivning  
Inom utbildning och i arbetsliv uppmärksammas att vissa människor upp-
lever svårigheter när de läser och/eller skriver. Läs- och skrivkompetens är 
en fråga för hela samhället och Swärd (2008) lyfter hur såväl politiska 
beslut, organisation av utbildningssystem, ansvarstagande inom systemet och 
hur lärarnas kunskap utövas praktiskt har inverkan på hur ungdomar lär sig 
och utvecklar sin förmåga att läsa och skriva. Läs- och skrivproblem kan 
yttra sig i svårigheter att minnas, att stava, att förstå det man läser och att 
läsning sker långsamt vilket kan innebära att det blir svårt att hålla samman 
information (Myrberg, 2007a).  

Den i samhället statusfyllda förmågan att läsa och skriva kopplas också 
enligt Frykholm (2007), ofta omedvetet, till föreställningar om människors 
begåvningsnivå och hennes sociala bakgrund. Detta kan leda till att de som 
upplever läs- och skrivsvårigheter kan känna sig dumförklarade (Föhrer & 
Magnusson, 2010). Wengelin (2002) visar hur upplevelser av läs- och 
skrivproblem kan leda till en oro över sin begränsade stavningsförmåga. I 
studien av vuxnas skrivprocess framkom att de som hade en lägre läs- och 
skrivförmåga dels hade många pauser i ordproduktionen, dels hög grad av 
stavningsrelaterade ändringar, vilket påverkade hela skrivprocessen.  

I en studie av 75 stycken ungdomar (Ingesson, 2007) som fått dyslexi-
diagnos under grundskoletiden, framkommer att de minns de första sex skol-
åren som svåra, frustrerande och förvirrande, trots goda kamratrelationer. 
Vissa hade blivit mobbade på grund av dyslexin och upplever att de 
fortfarande påverkas negativt av sina svårigheter. I gymnasiet där 85 % valt 
ett yrkesförberedande eller ett musik- eller idrottsinriktat program, framstod 
läs- och skrivsituationerna som svårhanterliga för de flesta, samtidigt som de 
upplevde att de trivdes och lyckades med studierna. Även Gustafsson et al. 
(2010) drar slutsatsen att ny miljö och därmed tillgång till andra roller och 
valmöjligheter kan påverka eleven som börjar gymnasiet positivt. En slutsats 
som Ingesson (2007) för fram är att de ungdomar som anpassar sig väl har 
en särskild talang eller ett specifikt intresse parallellt med att det i familjen 
saknas skolambitioner. Även Eriksson Gustavsson (2002) belyser de svårig-
heter som personer med egenupplevda läs- och skrivproblem upplever under 
gymnasiestudierna. Kärnämnesstudier, och särskilt läsförmågan, upplevdes 
som svåra och stressituationer förekom vid till exempel högläsning, rätt-
stavning, uppsatsskrivning och kunskapsprov. När förståelsen inte fanns, 
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blev det till slut tråkigt. Det var också svårt att se vilken betydelse den 
teoretiska och praktiska kunskapen skulle komma att få för att utvecklas 
inom yrket, och nyttan med speciellt kärnämnesstudier var svår att se. Det 
sistnämnda får stöd i Högbergs (2009) studie av motståndsstrategier gent-
emot kärnämnesstudier bland ungdomar på Byggprogrammet. Strategierna 
yttras som skitsnack under lektionen, skämtande eller fusk i syfte att på 
något sätt ändra ordningen. Dessa motståndshandlingar blir en effekt av 
något eleverna inte ser stor mening med att läsa/lära eller som ett uttryck för 
att ta avstånd från en i deras ögon medelklasskolkultur. De såg sig som 
byggarbetare och kärnämnena uppfattades som för akademiska. 

Om man upplever problem med läsning i yngre år och under skoltiden är 
det inte ovanligt att svårigheter kvarstår i vuxen ålder, främst gällande 
stavning och läshastighet. För att hantera läsning i arbetslivet används 
kompensatoriska eller undvikande strategier som till exempel att ha någon 
som kontrollerar stavningen eller att de får stöd av kollegor (Fowler & 
Scarborough, 1999; Nielsen, 2005). Detta bekräftar Eriksson Gustavsson 
(2002) när hon belyser hur industriarbetare med egenupplevda läs- och 
skrivsvårigheter bemöter arbetslivets skriftspråkliga krav. De åtta industri-
arbetarna i studien använder dels undvikande strategier dels bearbetande 
strategier i mötet med skrivaktiviteter de inte behärskar eller känner mot-
stånd inför. Strategierna innebär bland annat att erkänna och tala om 
problemen, att tolka bilder i stället för text och att låta läsningen ta tid. 
Kraven på läs- och skrivförmåga i arbetslivet uppfattar de ha ökat och 
utbildning i arbetslivet är ett självklart inslag. Samtliga informanter bedömer 
att deras förmåga är tillräcklig för att delta i internutbildning även om det är 
ansträngande:  

En låg nivå på läs- och skrivförmågan och svårigheter med läsning och 
skrivning innebär emellertid begränsningar i olika avseenden, såväl i sam-
hällslivet som i arbetslivet. Det krävs en stor arbetsinsats av individen för att 
bearbeta och övervinna de svårigheter som läs- och skrivuppgifter och läs- 
och skrivkrav i arbetet kan innebära. (Eriksson Gustavsson, 2002, s. 160, 
kursiv i original) 

Studien förmedlar att när nya läs- och skrivkrav i yrkesvardagen uppstår, 
upplever industriarbetare att de känner sig illa till mods eller stressade. De 
kan ha svårt för att formulera det de vill uttrycka och få svårt med kon-
centrationen. Ansträngningar krävs för att hantera de krav som arbetslivet 
ställer gällande läsning och skrivning, vilka är förmågor som är socialt 
önskvärda i samhället. Det kan leda till att de som upplever en låg förmåga 
hemlighåller sina problem och upplever svårigheter i skolan och i arbetslivet. 
”Rädsla för att inte duga och att inte få behålla sitt arbete kan vara nog så 
starka skäl till att inte avslöja svårigheterna” (s. 74).  

De grundläggande baskunskaperna i läsande och skrivande beskriver 
Ellström och Gustavsson (1996) som en av flera betydelsefulla faktorer för 
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framgångsrikt deltagande i arbetslivets utbildning. Just osäkerheten på den 
egna (läs- och skriv)förmågan kan få personer att avstå från aktiviteter som 
kräver skrivande. Anledningen till ett avståndstagande från utvecklings-
möjligheter i form av utbildning kan vara bristande kunskap och inte främst 
motivationsbrist. I en studie av brandmäns kompetensutveckling framgår att 
brandmännens motivation för utbildningsinnehållet hämmas när skrift-
språkliga övningar fokuseras, eftersom de verkar i en praktik där yrkes-
kunskapen av tradition främst förmedlas genom muntlig kommunikation 
(Göransson, 2004).  

I en intervjustudie belyser Föhrer och Magnusson (2010) hur 40 personer 
beskriver framgång inom utbildning och arbetsliv trots sina läs- och 
skrivproblem. När de ser tillbaka på skoltiden minns de motstånd i form av 
bristande flyt i läsningen samt en tröghet i att lära sig läsa, minnas och förstå 
innehållet. Frustration och stress förekom eftersom de upplevde att framgång 
var svårtillgänglig även om de kämpade hårt och lade ner mycket tid på 
studierna. Frustration uppstod då lärare såg formfelen framför innehållet som 
eleven presterat. Att lära alfabetet, decimalsystemet, att stava och att skriva 
eller lära engelska var svårt för flera och högläsning uttrycktes av någon som 
ren tortyr. Någon hade lärt sig läsa textremsan på teve först vid 16–17 år, 
vilket ger en inblick i vad svårigheterna innebär. Många hade negativa 
erfarenheter från skoltiden då det gällde läs- och skrivutveckling. Samtidigt 
utvecklade de strategier, för att exempelvis få fram det viktiga i texten, för 
att hantera situationen. Stöd hemifrån var av stor betydelse för många, lik-
som lärare som förstod elevens problem och förstärkte deras självförtroende 
genom uppmuntran. Att läraren berättade under lektionen uttryckte en som 
avgörande, och reflekterade över att det inte skulle vara lika lätt idag då 
ungdomar behöver leta information själva. 

Som vuxna och aktiva i arbetslivet vittnar många om att svårigheter 
kvarstår. Den språkliga förmågan är inte alltid i nivå med de krav som ställs, 
men de har sett möjligheter och inte begränsningarna i första hand. 
Framkommer gör att de skapar strategier för att hantera läsande och skriv-
ande i arbetet och att andra förmågor utvecklas. Dock uttrycks vardagliga 
hinder i form av att det tar lång tid att läsa (e-post och all information) 
särskilt eftersom det framkommer att det inte är en självklarhet att kunna 
skumläsa. Det är också svårt att snabbt ögna igenom text och ta ställning till 
information omgående. Koncentrationssvårigheter bidrar till ilska då det tar 
tid att förstå saker, och det kan vara tillräckligt svårt även om inte koncentra-
tionssvårigheter förekommer. Att skapa tid i en lugn miljö för uppgiften är 
en vanlig strategi. Även om läskrav ibland upplevs som svåra upplevs 
skrivkrav av många som än svårare. Återkommande är att de behöver vara 
öppna med sina problem för att få hjälp och stöd i arbetet. Kompenserande 
hjälpmedel nämns som viktiga (a.a.) 

I en fenomenologiskt inriktad studie undersöker Nielsen (2005) hur nio 
skolungdomar och vuxna strävar efter att övervinna sina läs- och skriv-
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svårigheter och det framgår att strävan i att övervinna svårigheter har med 
existentiella frågor som självbild och framtidsprojekt att göra. Dock yttrar 
det sig olika för personer i olika faser av livet. Bemötandet av andra sätter 
spår och de beskriver bemötanden ”som lyft dem och bemötande som sänkt 
dem till nästan bottenlösa djup” (s. 278). Vidare beskriver de hur yrkes-
ambitioner i skenet av deras skriftspråkliga förmåga framstår som pro-
blematiska. En elev uttrycker explicit hur missnöjd han är med lärarnas 
undervisning där eleverna i hög grad lämnas till egen inläsning. I studien 
framhålls begreppet det yttre rummet som betydelsefullt eftersom omgiv-
ningen påverkar möjligheten till att koncentrera sig. Det yttre rummet blir 
extra viktigt som stöd för koncentrationen då läsning upplevs som svår-
hanterligt. 

Osäkerheten på sin läs- och skrivförmåga visar sig kunna leda till att 
elever i större utsträckning väljer ett studie- och yrkesinriktat program i 
gymnasieskolan (Ingesson, 2007), program som också ställer krav på ut-
veckling av teoretiska kunskaper i ämnen som elever inte mött i grund-
skolan. Erfarenheter som skapas kring lärandet i skolan är viktiga eftersom 
de påverkar människors spontana attityd till ett fortsatt lärande i kommande 
yrkesliv (Illeris & Andersen, 2004). Läs- och skrivproblem är mer än ett 
skolproblem, eftersom arbetslöshet är betydligt vanligare bland ungdomar 
som har stora läs- och skrivproblem i jämförelse med andra (Myrberg, 
2007b). Personer med läs- och skrivproblem visar sig enligt Olofsson (2002) 
också “belong to a group having no or very low access to university studies” 
(s. 20).  

Deltagande i samhällslivet begränsas av läs- och skrivproblem och det 
finns skäl att vara uppmärksam på hur verksamheter kan bidra till att 
människor kan göra flera val i samhällslivet. Eriksson Gustavsson (2002, 
2007) uppmärksammar hur deltagarna i hennes studie uppfattar att de själva 
funnit fungerande strategier för att hantera möten med texter i skola och 
arbetsliv, det vill säga att de inte fått förslag eller idéer från andra angående 
hur läs- och skrivkrav kan bearbetas. Att hantera skrift, att kunna tolka och 
förstå teckensystem och få lyckas utifrån de krav som ställs, är av största 
vikt i ett demokratiskt samhälle och därför är det angeläget att utbildning 
strävar efter att möjliggöra ett likvärdigt deltagande i skolans praktik-
gemenskap. Sammanfattningsvis kan sägas att de röster som hörs kan för-
medla värdefull kunskap i utvecklingen av en undervisning som tar hänsyn 
till elevers olikheter. I denna studie undersöks upplevelser av skrift-
användning i en yrkesverksamhet utifrån en upplevd låg förmåga att läsa och 
skriva. Därför presenteras i det följande skriftbruksforskning, som genom 
etnografiska metoder undersöker skriftanvändning i autentiska sammanhang. 
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2.3 Skriftbruksforskning – New literacy studies  
I detta avsnitt presenteras skriftbruksforskningen och centrala begrepp kring 
skrift (2.3.1). Det multimodala perspektivet beskriver meningsskapande 
genom olika teckensystem (2.3.2).  

För att förstå olika tillvägagångssätt att närma sig det mångfacetterade 
literacy-fältet och vilka konsekvenser forskningen får, föreslå Street (2009) 
en uppdelning i fyra huvudtraditioner; ”literacy and learning, cognitive 
approaches to literacy, social practice approaches, and literacy as text” (s. 
330). Det en forskningstradition fokuserar, som till exempel att lära sig läsa 
och skriva, marginaliserar andra betydelser av begreppet. Alla traditioner 
innefattar de maktstrukturer som literacy bär med sig (a.a.). Skriftbruks-
forskning riktar intresset mot skriftanvändning i sociala praktiker. 

Barton (2007) använder begreppet literacy för att täcka in en bredare 
förståelse för läsande och skrivande. Genom en pragmatisk inställning till 
skrift försöker man förstå hur individer socialt och kulturellt använder skrift i 
olika sammanhang. Denna vidare definition som vidgat synen på vad läsning 
och skrivande innebär kallas skriftbruksforskning (på engelska New Literacy 
studies) och Barton understryker att flera studier banat väg för denna socialt 
inriktade syn (se Barton & Hamilton, 1998; Heath, 1983; Scribner & Cole, 
1981). En grundläggande tanke är att det finns en avsikt bakom literacy-
aktiviteter, att man läser och skriver för att uppnå något i situationen. 
Etnografiska metoder används för att observera människors användning av 
läsande och skrivande (skrifthändelser) i en konkret verksamhet och målet 
med skriftbruksforskningen är att få ökad kunskap om och att förstå vilken 
betydelse skriftbruket har i olika sammanhang, till exempel hur människor 
skapar sig roller genom skriftspråket. I rollerna ligger de flexibla krav som 
människor förväntas kunna hantera. Detta är exempel på hur literacy-
praktiker är situerade i större sociala sammanhang (Barton, 2007).  

Literacy handlar med andra ord om läs- och skrivaktiviteter och 
interaktion i en social praktik (Barton, 2007; Street, 2009). Utifrån en kon-
struktivistisk syn, där människan genom språket konstruerar mentala 
modeller av världen för att nå förståelse, handlar literacy enligt Barton 
(2006) om både det som händer inom människan och det som pågår i den 
sociala omgivningen: 

In the simplest sense literacy practices are what people do with literacy. 
However practices are not observable units of behaviour since they also 
involves values, attitudes, feelings and social relationships. This includes 
people’s awareness of literacy, constructions of literacy and discourses of 
literacy, how people talk about and make sense of literacy. (Barton, 2006, s. 
22) 

Barton (2007) presenterar en ekologisk metafor som begrepp för hur 
funktionen av det nya sociala perspektivet av literacy kan förmedlas. Likt en 
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organisms beroende av omgivningen kan literacy ses som en del av om-
givningen som dels påverkar, dels låter sig påverkas i en ständig interaktion. 
Med detta menar Barton att man inte kan isolera läsandet och skrivandet, 
utan det intressanta är hur människor använder läsande och skrivande, hur de 
är inbäddade i våra aktiviteter, i vårt tänkande, i språket. Det finns ett 
avståndstagande inom skriftbruksforskningen i förhållande till en mer 
individcentrerad och generell syn på läs- och skrivförmåga, och man studerar 
inte individens dekontextualiserade tekniska läs- och skrivutveckling. Man 
väljer att studera, ”a set of social practices associated with particular symbol 
systems and their related technologies. To be literate is to be active; it is to 
be confident within these practices” (s. 32).  

Denna studie kopplas främst till traditionen literacy som social praktik 
och den teoretiska utgångspunkten är att skriftanvändning är en del av ett 
större socialt sammanhang, och att skriftanvändningen förstås genom att 
studeras situerat, i fordonsverkstaden. Det handlar om hur texter används i 
de aktiviteter som människor deltar i i samhället. I en empirisk studie närmar 
sig A-M. Karlsson (2006) skriftanvändning inom några vanliga icke-
akademiska yrken i svenskt arbetsliv (lastbilschaufför, betongarbetare, 
butiksbiträde med flera). Det framgår att arbetslivet tenderar att förändras 
mot mer skriftbaserade verksamheter och skriftens huvudfunktioner är att 
dokumentera, orientera och lösa problem. Utvecklingen tenderar att gå mot 
att individen får ett större ansvar i organisationen, vilket konkret kan inne-
bära att planera och dokumentera sitt arbete till exempel för kvalitets- 
och/eller miljösäkring. Skriftlig kommunikation har blivit allt viktigare som 
en del i att dekontextualisera kunskap, det vill säga att innehållet i skrivna 
texter kan diskuteras skild från den konkreta situation där den förekommer. 
Med den nya arbetsordningen (se 2.1.3) som förståelseram beskriver A-M. 
Karlsson vad som kan känneteckna arbetslivets skriftbruk. Den nya skrift-
kompetensen som framträder innebär främst att skriften används som ett 
redskap för att kunna arbeta självständigt och att arbetstagaren behöver 
kunna rekontextualisera (tolka om) olika texttypers innehåll för att kunna 
använda informationen på relevant sätt och eventuellt skapa ny information 
utifrån den. Förutom detta betonas ytterligare förmågor: 

Ytterligare ett par komponenter i den nya skriftkompetensen är alltså att 
kunna använda rumsligt organiserade texter, framför allt tabeller, liksom att 
kunna förändra och komplettera texter. Som en del av det rumsliga ingår 
också att kunna utnyttja textsamlingspunkter i miljön för det ofta kollektiva 
skriftbruket. (A-M. Karlsson, 2006, s. 145, kursiv i original) 

Fordonsmekanikerns skriftanvändning visar sig vara institutionaliserad i hög 
grad eftersom genretexter används, det vill säga förtryckta och namngivna 
texter som alla i verksamheten känner igen. Läsning för orientering av 
arbetsuppgifter och skriftlig dokumentation är viktig för att utföra arbetet. 
Läsarrollen framstår som vanligare i relation till rollen som skribent (a.a.). 
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2.3.1 Centrala begrepp kring skrift 
I denna studie betraktas läsande och skrivande och därför används begrepp 
från skriftbruksforskningen. Skriftpraktiker (A-M. Karlsson, 2006, från 
engelskans literacy practices, se Scribner & Cole, 1981) är ett centralt 
begrepp och innebär att återkommande skifthändelser som har sin grund i 
sociala relationer bildar gemensamma mönster för hur man använder läsande 
och skrivande i specifika sammanhang. Skriftanvändning innefattar till 
exempel maktrelationer, värderingar och roller. Skrifthändelser (A-M. 
Karlsson, 2006, från engelskans literacy events, Barton, 2007; Heath, 1983) 
är den konkreta händelsen när skrift används och därmed ett uttryck för 
skriftpraktiker. Skrifthändelsen är analysenheten för hur skrift används och 
med Bartons (2007) ord, ”includes any activity which involves the written 
word; for some events, especially within education, the explicit purpose is 
learning, but for most literacy events this is not so” (s. 35). Skrifthändelsen 
är något man gör, hur skrift används genom läsande och skrivande, och 
avsikten är att lära sig hantera sociala och kommunikativa praktiker i ett 
samhälle för att kunna uttrycka sig och hantera information man möter i 
olika sammanhang.  

Begreppet literacy har ingen direkt motsvarighet i svenska språket och i 
översättning används exempelvis Skolverkets (1996) läs- och skrivförmåga, 
en förmåga inriktad mot sociala och kommunikativa mål:  

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för 

att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina förutsättningar (Skolverket, 
1996, s. 13)   

Fröjd (2005) och Swärd (2008) lutar sig istället mot den svenska 
konstruktionen skriftspråklighet då de skriver om förmågan att läsa och 
förstå teckensystem. A-M. Karlsson (2006) uppmärksammar i sina studier av 
texter i yrkeslivet drag av en ny skriftkompetens och även Hållsten (2008) 
använder begreppet skriftkompetens då hon undersöker skrivandet hos 
nyutbildade civilingenjörer.  

A-M. Karlsson (2006) använder skriftbruk då det gäller den konkreta 
skriftanvändningen och skriftbruksmiljö för hur och var i miljön skrift an-
vänds i samband med yrkesutövningen. Textsamlingspunkt är fysiska platser 
i verksamheten där de viktiga texterna används.  

I studien använder jag begreppet skriftbruk, och i analysen av materialet 
använder jag begreppen skriftbruksmiljö, textsamlingspunkt, skriftpraktiker 
och skrifthändelse från skriftbruksforskningen. Läs- och skrivförmåga an-
vänds enligt Skolverkets definition. I studiet av skriftbruk används ett multi-
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modalt perspektiv, som utgår från hur mening skapas genom olika tecken-
system. 

2.3.2 Multimodalitet, ett vidgat textbegrepp 
Street, Pahl och Rowsell (2009) hävdar att olika perspektiv måste bringas 
samman för att kunna förklara modern kommunikation och ser att 
skriftbruksforskning och multimodal forskning berikar varandra. Begreppet 
skriftbruk fokuserar på hur text används i ett socialt sammanhang, och 
begreppet multimodalitet fokuserar på hur texten i sig produceras och 
används. Texten skapas alltid i ett socialt sammanhang och genom att lägga 
fokus på kontexten där läsandet och skrivandet sker berikas förståelsen av 
multimodala texter. Skriftbruksforskningens vidgade perspektiv, att inklu-
dera text som medieras via digital teknologi i studiet av skrift, kan enligt 
Mills (2010) kallas för ”digital turn” (s. 246). Ett vidgat perspektiv, eller 
vidgat textbegrepp, innebär att texter förmedlar betydelse med fler än den 
skriftspråkliga kommunikationsformen. Ett annat sätt att tala om dessa 
vidgade texter är att benämna dem som multimodala, vilket innebär att fler 
än ett teckensystem används för att kommunicera och skapa mening 
(Björkvall, 2009; Jewitt, 2009; Kress, 2003).  

Skrift med bokstäver som traditionellt kallas för text, blir i detta samman-
hang ett av flera sätt att förmedla mening, eftersom begreppet text innefattar 
flera teckensystem. I det följande används begreppet teckensystem för det i 
sociosemiotiken använda begreppet mode (se t.ex. Selander & Rostvall, 
2008) och Kress (2009) ger följande definition, ”Mode is a socially shaped 
and culturally given resource for making meaning. Image, writing, layout, 
music, gesture, speech, moving image, soundtrack are examples of modes 
used in representation and communication” (s. 54, kursiv i original). 

Människan använder flera teckensystem som resurs för representation och 
kommunikation, och begreppet meningsskapande används därför utifrån ett 
multimodalt perspektiv framför begreppet läsning. För att förstå hur tecken-
system används och samspelar i kommunikation visar Jewitt (2009) fyra 
grundantaganden. Ett första antagande som är centralt inom multimodal 
forskning är att människan väljer ur en multimodal ensemble för att på bästa 
sätt förmedla det hon vill uttrycka, och att språket är ett av dessa uttryckssätt. 
Ett andra antagande är att varje uttryckssätt (teckensystem) utifrån historisk 
och social användning har sin potential för meningsskapande. Menings-
skapande resurser kan vara till exempel blickars längd eller tonläget på 
rösten. Ett tredje antagande är att interaktionen mellan teckensystem är 
centralt för meningsskapande. Det finns meningsskapande resurser som 
samspelar, som till exempel när blick och kroppshållning ackompanjerar 
talet. Det fjärde och sista antagandet är att alla de resurser eller tecken vi 
använder för att kommunicera med varandra är sociala eftersom de används 
utifrån vad människan vill uttrycka i ett specifikt socialt sammanhang (a.a.). 
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Även den enklaste texttyp kräver en aktiv tolkning som bygger på individens 
förkunskaper och erfarenheter (Liberg, 2007). 

I ett samhälle finns gemensamma föreställningar om hur man använder 
och tolkar teckensystem och dess resurser, och Kress (2009) lyfter frågan om 
vad som hänt med uppfattningen av språkbegreppet, genom införandet av 
begreppen multimodalitet och teckensystem. Om nu alla teckensystem är 
meningsbärande i sig, mister språket (tal, skrift) sin särställning i att uttrycka 
mening. Dock har varje teckensystem olika resurser att ge mening, vilka är 
uttryck för den potential teckensystem har i sig. Det kan innebära att ge 
emfas åt något genom att i skrift använda fetstil, och i tal höja rösten eller 
betona innehållet. De semiotiska resurserna kan skilja sig åt mellan kulturer. 

Teknisk utveckling och nya medier har påverkat det sätt texten styr vår 
läsning och begreppet läsväg (reading path) kan enligt Kress (2003) beskriva 
hur utvecklingen av multimodala texter leder till förändringar i läsandet. I en 
traditionell roman förväntas läsandet ske från början till slut och läsvägen 
kan därmed beskrivas som ett tämligen låst läsande. Kress (2009) menar att 
bilden i högre utsträckning kan ’läsas’ utifrån personens intresse medan 
”reading of writing is governed by linearity and directionality” (s. 56). 
Kombinationer av teckensystem, till exempel skrift och bild karakteriseras 
också av icke-linjärt läsande. Kress (2003, 2009) föreslår att bilden som 
teckensystem tillåter en mer öppen läsväg. Läsning på datorskärmar innebär 
ett icke-linjärt läsande eftersom visuella element som layout och bilder inte 
kräver linjärt läsande. Dessutom finns redan i designen av texten olika 
erbjudanden till läsvägar. Diagram och andra grafiska representationer 
erbjuder ett annat slags meningsskapande än det linjära läsandet, och är 
därför mer öppna för läsarens tolkning.  

Holsanova, Holmberg och Holmqvist (2008) visar genom studier av 
ögonrörelser vid läsning av tidningstext, hur läsvägar och startpunkter i 
läsandet påverkas av hur skrift, bild och grafik kombineras. Ett resultat är att 
närhet mellan grafik och skrift underlättar integrering av information från 
olika teckensystemen. Om grafik separeras från skrift läses hellre grafik än 
text. Avstånd (spatial layout) har effekt på de läsvägar som väljs. Genom ny 
teknik har kommunikationen förändrats och man kan säga att läsande och 
skrivande kan ske mer eller mindre simultant (Gunnarsson, 2007). 

I denna studie får multimodalitet betydelse när skriftanvändning i 
bilverkstäder beskrivs. Linjär och icke-linjär läsväg används som begrepp 
för att analysera skrifthändelser. Studien ansluter till den vidgade uppfatt-
ningen av text när användning av teckensystem i skrivna, tryckta och digitala 
texter observeras. Skriftanvändningen studeras situerat och därför pre-
senteras några perspektiv på betydelsen av tekniska artefakter i fordons-
verkstaden, en miljö där människor över generationsgränser arbetar till-
sammans och möter välbeprövad och nyskapad teknik.  
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2.4 I det tekniska landskapet 
I ett försök att ge en nyanserad bild av skriftbruk i verkstaden kompletteras 
skriftbruksperspektivet med en beskrivning av verkstaden som teknikrum. 
Kapitlet behandlar stora tekniska system (sociotekniska system) (2.4.1) 
eftersom de har inverkan på hur mekaniker arbetar med bland annat infor-
mations- och kommunikationstekniker. Därefter diskuteras artefaktens 
betydelse som redskap i praktikgemenskapen (2.4.2). Tanken om medier-
ande redskap och den medierande handlingen är central inom sociokulturell 
tradition (se Säljö, 2000). 

Teknik är i vid mening benämningen på det sätt som människan om-
vandlar och utnyttjar naturens resurser i syfte att förändra sin omgivning för 
att nå bättre livsvillkor. I teknikfilosofisk diskussion finns åtskilliga 
avgränsningar av teknikbegreppet för att göra innehållet hanterbart och i 
denna studie används begreppen artefakter och system, vilka Hagberg (2008) 
beskriver som teknikobjektens huvudformer. Artefakten är det enskilda 
fysiska objektet och system är de många gånger komplexa nätverk av arte-
fakter som samverkar. I sig uträttar tekniken ingenting, utan det är i sam-
spelet med människan i samhället som tekniken får en funktion (Ingelstam, 
2009). Artefakter beskriver Säljö (2009a) som ”av människan skapade 
objekt som tjänar som medierande redskap och som formats för att tjäna 
kommunikativa syften” (s. 18).  

I diskussionen om de tekniska objekt som människor rör sig med i olika 
sammanhang används Hagbergs (2008) idé om att teknik tar plats i rummet 
och att människans miljö är ett tekniklandskap. Genom samspelet mellan 
våra handlingar och artefakterna, i olika delar av tekniklandskapet, fram-
träder teknikens funktion. En arbetsplats kan betraktas som ett avgränsat 
teknikrum i tekniklandskapet och i denna studie används teknikrummet som 
modell för att beskriva hur mekaniker på gruppnivå utnyttjar artefakter och 
system i fordonsverkstaden.  

2.4.1 Stora tekniska system 
Teknik är starkt sammankopplat med människan i samhället och man kan 
närma sig tekniska system på flera nivåer. Elsystemet i ett fordon är exempel 
på ett mindre tekniskt system medan stora tekniska system har funktioner 
som är möjliga att nyttja för ett stort antal människor, till exempel transport 
av människor, vatten eller information. Att vi har tillgång till vatten, el och 
Internetuppkoppling är exempel på teknik och sådana system kan sägas vara 
centrala för samhällsutvecklingen (Hagberg, 2008). Utvecklingen av dessa 
system sker i ett samspel och även maktspel mellan mänskliga aktörer 
(Hallström, 2009). 

Relevant för denna studie är utvecklingen av informations- och kommu-
nikationstekniker (IKT), vilket är ett stort tekniskt system som har fått 
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forskningsområden med olika intressen att uppmärksamma de förändrade 
krav på läs- och skrivförmåga som tekniken för med sig, att kommunicera 
och läsa på delvis förändrade sätt. De specifika kompetenserna beskrivs och 
samlas under begrepp som bland annat digital kompetens, mediekompetens 
eller informationskompetens (Limberg, Sundin & Talja, 2009). Det behövs 
enligt Wagner (2009) en ny vision av vad det innebär att ha en god läs- och 
skrivförmåga när information och kommunikation i högre grad hanteras med 
ny teknik. IKT har till exempel omfattande betydelse för den distans-
utbildning som sker på nätet och rent allmänt för att kunna hantera såväl 
funktioner som innehåll: 

Beyond the traditional skills needed to read and write texts, new skills are 
needed to use technology to search for, organize, and manage information; 
interpret and analyze data; work with distributed teams; communicate with 
others; and use information to solve problems and create new knowledge and 
cultural artifacts. (Wagner, 2009, s. 559) 

Hypertextsystemet är exempel på elektroniska dokument som innehåller 
länkar till andra texter, hemsidor, bilder, definitioner och annat. För att 
kunna navigera fram till och använda dessa texter på ett optimalt sätt 
behöver användaren känna till olika strategier (a.a.). Det handlar om att 
kunna hantera digital teknologi i en global kontext, genom att dels förstå 
innehållet, dels förstå hur själva informationsstrukturen logiskt är uppbyggd. 
Att läsa elektroniska dokument förutsätter en visuell läsning av texter och att 
skapa relationer mellan information (Dobson & Willinsky, 2009). Nya 
medier har radikalt förändrat hur information lagras och överförs, och de har 
möjligheter att sammanfoga text från olika lagringsmedium, vilket gör att de 
framstår som mer flexibla än tryckta medier (Sundin, Francke & Andersson, 
2009). Sundstedt (2004) använder begreppen datortextmiljöer och dator-
textdokument för att beskriva de texter som används i samband med dator-
hantering. Datortextmiljöer är text i de programmiljöer och operativsystem 
som används, till exempel programvaran Microsoft Outlook. Dator-
textdokument är de texter som aktualiseras, som läses eller skrivs, inom 
programmet, som till exempel e-brev som skrivs inom Microsoft Outlooks 
programvara. Denna distinktion blir användbar i studien.  

Grunden för vad läsande och skrivande är förändras och öppnar för fler 
möjligheter för meningsskapande (Elmfeldt & Erixon, 2007; Kress, 2003; 
Wagner, 2009), men samtidigt påpekar Flewitt, Hampel, Hauck och 
Lancaster (2009) att man inte ska överdriva teknikens inverkan, “some 
fundamental things have not changed: we still use our bodies when we use 
the internet, and we read written text and interpret images” (s. 41).  

Säljö (2009a) beskriver den historiska utvecklingen av mediefärdigheter 
(läsande och skivande) som en konsekvens av teknikens utveckling. Dess-
utom har ett ökat fokus på dokumentering och kunskap underbyggt utveck-
lingen. Digitala mediefärdigheter som att ”kunna lösa problem med stöd i 



 41

text, förstå och kunna följa skriftliga instruktioner, ökade krav på att 
behärska engelska”, ”söka och integrera information från olika källor” och 
att läsa texter som ”handböcker, instruktioner (...) datormedierad text, 
hypertext, webbsidor och webbmiljöer, multimodala och interaktiva medier” 
(s. 33) blir relevanta i denna studie. 

I hanteringen av digitala medier behöver man veta hur kunskap och 
information organiseras och vilka strategier som är framgångsrika i arbetet 
med att finna den information som för uppgiften är relevant (Säljö, 2009a). I 
en empirisk studie av fortbildning inom livsmedelsindustrin på grund av 
större samhälleliga förändringar av produktionsvillkoren, studeras den digi-
tala tekniken. Arbetarna lärde sig dels använda de digitala redskapen, dels 
hur de via skrift skulle kommunicera i dessa miljöer. De som genomförde 
kursen lärde sig också ett språkbruk för hur man produktivt talar om de nya 
internationella system som används i produktionen. Färdigheterna de för-
värvar ses vidare som viktiga i ett samhälle där man behöver kunna hantera 
teknikens förändring (Nilsen, 2009). Detta är exempel på hur människor 
behöver kunna hantera redskap som används i praktikgemenskapen (Säljö, 
2000).  

2.4.2 Praktikgemenskap och medierande redskap 
När människor har ett gemensamt mål, ett ömsesidigt engagemang och utför 
en arbetsuppgift tillsammans menar Wenger (1998) att de deltar och lär i en 
social omgivning, en praktikgemenskap (community of practice). Begreppet 
kan ses som ett samlingsbegrepp för en social teori om lärande som är under 
utveckling. Begreppet praktikgemenskap kan beskriva hur människor 
utvecklas eller lär i familjen, i skolan, i föreningar, i arbetslivet, bland 
vänner; med andra ord i ett socialt sammanhang där mening ständigt för-
handlas. I detta ingår också att man delar en gemensam erfarenhetsbas där 
språkbruket är en aspekt. Genom att delta i en praktikgemenskap arbetar 
man för att nå en gemensam förståelse för den kunskap och ideologi som 
genomsyrar verksamheten. Det sker en socialisation in i verksamheten, man 
formas in i ett sammanhang, vilket med andra ord är ett identitetsskapande. 
Genom deltagande och meningsförhandlande i en praktik medverkar arbets-
tagaren till att göra praktiken till vad den är samtidigt som deltagandet leder 
till en allt större kompetens på grund av det situerade lärandet. Lärandet blir 
ett medel att involvera nya i verksamheten och även något som förändrar 
identiteten. Lärande sker genom deltagande och genom användning av de 
redskap som kulturellt formats för att lära eller nå mål. Språket anses vara ett 
kraftfullt redskap, men främst för att delta och handla i sociala situationer 
och inte främst som ett redskap för att reflektera. Barton och Tusting (2005) 
betonar språket och maktstrukturers betydelse för att förstå dynamiken i 
praktikgemenskaper. 
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Vissa artefakters och systems huvudfunktion är att lagra och förmedla den 
ofta skriftspråkliga kunskapen och tillgången till dessa kunskapslager kräver 
alltmer teknisk utrustning och att man har tillträde till komplexa socio-
tekniska system. Dessutom förändras kompetenskraven genom utvecklingen 
av sätt att lagra och utbyta kunskap. Nya apparater (artefakter) och nya 
tekniska system innebär att invanda mönster utmanas och förändringar kan 
upplevas som både möjligheter och hinder för handlandet (Hagberg, 2009). 

Tanken om medierande redskap och den medierande handlingen är 
central inom den sociokulturella traditionen (Ivarson, Linderoth & Säljö, 
2009; Säljö, 2000, 2005; Wertsch, 1998). Man kan säga att en kultur består 
av en bred uppsättning av kunskap, idéer och andra resurser som människor 
skapat för att på olika sätt delta i verksamheter. Resurserna förmedlar, eller 
med Vygotskijs (1978) begrepp, medierar verkligheten för människan i 
konkreta situationer. Genom att föra över kunskap och idéer till fysiska 
redskap (artefakter eller system) kan vi frigöra vår tankekapacitet till annat. 
Artefakterna (fysiska objekt) och intellektuella minnessystem, ses ofta som 
självklara redskap i vår omgivning eftersom vi samspelar med dem kontinu-
erligt. Miniräknaren och språket är exempel på redskap som används i 
vardagen, vilka har krävt stora kollektiva ansträngningar att utveckla. När vi 
tar del av generella principer eller använder en hävstång, tänjs gränsen för 
människans intellektuella och fysiska förmåga, och de fysiska och språkliga 
redskapen för kunskap vidare till kommande generationer (Säljö, 2000).  

Om skriftbruksforskning och multimodal forskning tillsammans kan bidra 
till ökad förståelse för hur skrift används (se Pahl & Rowsell, 2006) finns det 
enligt Ivarsson et al. (2009) en motsättning i hur den sociokulturella tradi-
tionen respektive multimodal forskning ser på språkets roll som menings-
bärande symbolisk resurs. Inom ett sociokulturellt perspektiv tillerkänns 
andra meningsbärande teckensystem betydelse, men det verbala språket, tal 
och skrift, anses ha en särställning. Genom det verbala språket kan vi sätta 
ord på det som erfars och det blir möjligt att prata och tänka om det som inte 
är närvarande. I ett sociokulturellt perspektiv står därför språket i centrum 
som medierande redskap medan man i multimodal analys ser språket som en 
av flera semiotiska resurser.  

Det som medieras är mer än själva redskapen eftersom det ligger ett 
innehåll i det som förmedlas. Om man inte behärskar det som ska medieras 
så är det svårt att använda redskapen på rätt sätt. Själva ämnes- och sak-
kunskapen är därför en viktig aspekt i mötet med de redskap man behöver 
hantera på en arbetsplats (Hållsten, 2008; Säljö, 2000). 

Genom att se hur människa och artefakt samspelar kan man närma sig vår 
kunskapsutveckling menar Säljö (2009b) och påpekar att teknik till stor del 
ligger till grund för vår kunskap. De intellektuella resurserna och arte-
fakterna samspelar. I denna studie fokuseras människans samspel med arte-
fakter och tekniska system när det gäller skriftbruk.  
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2.5 Berikande samspel mellan teoretiska perspektiv  
Denna studie bärs upp av flera teoretiska perspektiv och här görs ett försök 
att sammanfatta dem. För att sätta in studien i ett sammanhang används ett 
utbildningsfilosofiskt perspektiv för att ta avstamp i relationen mellan indi-
videns, samhällets och arbetslivets behov, som realiseras i utbildnings-
systemet. Läroplanens mål vilar på politiska beslut, och vad som ska läras 
och hur lärandet ska ske är föremål för diskussion. Ett specialpedagogiskt 
perspektiv bidrar med att belysa hur strukturer inom utbildning och arbetsliv, 
som kan tas för givna, upplevs av och påverkar dem som har svårare att nå 
förväntade läs- och skrivkrav. Studien berör deltagande i skola och arbetsliv, 
och vad som kan känneteckna stöttande praktikgemenskaper.  

Studien placeras inom skriftbruksforskningen, vars intresse ligger i den 
situerade språkanvändningen, det vill säga hur vi använder skrift i sociala 
sammanhang och även vad det medför för roller och maktrelationer. Skrift-
bruket undersöks i studien genom en etnografiskt inspirerad metod. Multi-
modal forskning fokuserar på kommunikation, hur texten i sig produceras 
och används. Multimodalitet blir ett analytiskt redskap för att förstå använd-
ningen av olika teckensystem i fordonsverkstaden. Språket ses inom 
multimodal forskning som ett av flera teckensystem, medan språket ur ett 
sociokulturellt perspektiv står i centrum som medierande redskap. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv ses människans samspel med den sociala omgiv-
ningen och kulturen som avgörande för individens utveckling och lärande, 
vilket blir användbart när man ser mekaniker som deltagare i en praktik-
gemenskap. Samspelet mellan människa och artefakt är central även inom 
teknikteorier men uttrycks där i termer av förhållandet mellan teknik och 
samhälle. Teknikteorier behandlar användningen av och kunskap om verk-
tyg, system och metoder, och i studien beskrivs läsande och skrivande 
genom människans samspel med verkstadens artefakter, i teknikrummet. 

Teoretiska perspektiv förenas i denna studie i syfte att få syn på olika 
aspekter av arbetslivets skriftbruk och hur människor upplever detta. Sam-
manfattningsvis kan sägas att det behövs olika lager av teoretiska begrepp 
för att beskriva en komplex verklighet.  
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3 Metod och material 

I kapitlet presenteras metod för hur det empiriska materialet har samlats in, 
bearbetats och analyserats. Materialet som studien grundar sig på består av 
fältanteckningar från deltagande observationer i fordonsverkstäder, foto-
grafier från verkstäder och av kvalitativa intervjusamtal med yrkesarbetande 
inom branschen. Tabell 2 visar studiens empiriska material. 

Tabell 2. Empiriskt material 

Fältanteckningar 

Datum 

 Observationstid Antal h Samtal med elev och… 

1. 090311  7.00–11.00 4.0 h 4 mekaniker   

2. 090313  7.00–11.30 4.5 h       2 mekaniker + övr.       

3. 090319  7.30–11.00 3.5 h       3 mekaniker                  

4. 090326  7.30–12.00 4.5 h       1 mekaniker                  

5. 090327  7.00–12.00 5.0 h         3 mekaniker + övr. 

6. 090416  9.00–14.30 5.0 h        4 mekaniker + övr.       

7. 090417  8.00–11.00 3.0 h 1 mekaniker 

8. 090429  7.00–12.00 5.0 h         4 mekaniker            

9. 091119  15.15–18.45 3.5 h 3 mekaniker 

10. 091127  6.30–9.00 2.5 h 3 mekaniker 

Intervjusamtal  

Datum 

 Inspelad tid  Samtal med… 

 

1. 091021 

2. 091028 

3. 091120 

 32 min 13 s 

29 min 11 s 

59 min 50 s 

 mekaniker 

bilförsäljare 

mekaniker 

60 st fotografier 
från fältstudier 

    

3.1 Etnografisk forskning och forskarrollen 
Den teoretiska grunden för metodval är främst hämtad från etnografisk och 
kvalitativ forskningsmetod. Att se människan som delaktig i ett socialt 
sammanhang är en viktig utgångspunkt för undersökningen och ett motiv i 
den etnografiska skriftbruksforskningen är att vidga föreställningar om vad 



 45

skriftspråklig kompetens innebär (Blåsjö, 2006; Doheny-Farina & Odell, 
1985). Metodens teoretiska antaganden är bland annat att observera verkliga 
specifika fenomen i en kultur och att även förklara meningen bakom 
beskrivningen. I denna studie av hur läsande och skrivande används och 
uppfattas i fordonsverkstaden används metoder som är inspirerade av etno-
grafisk metodologi.  

Studier av människors handlingar och intentionen att komma nära deras 
upplevelser i ett autentiskt sammanhang hör till de kännetecknande dragen i 
etnografisk forskning. Vidare samlas forskningsdata med fördel från olika 
källor och insamlingsstrategier kan förändras under forskningsprocessen. De 
kategorier som används vid analys av materialet genereras av det folk gör 
och säger, och antalet informanter är ofta begränsat. Själva analysen handlar 
om hur kontextbundet mänskligt handlande tillskrivs till exempel mening 
eller funktion, och produkten av en etnografi är ofta av beskrivande och för-
klarande karaktär (Hammersley & Atkinson, 2007). Grundläggande för 
etnografisk metodologi är en kontinuerlig reflektion och analys. En ständig 
analys av fältanteckningar hjälper forskaren att förstå dem han observerar 
och att se med andra ögon och att lyssna med större skärpa. Detta analys-
arbete pågår kontinuerligt under hela datainsamlingsförloppet (Emerson, 
Fretz & Shaw, 1995). 

Etnografisk forskning kan karaktäriseras som kvalitativ och forskaren 
framställs som en del av den verklighet som studeras, vilket innebär att 
forskarens ständiga val inverkar på såväl forskningsprocess som resultat. 
Under observationen bör en kontinuerlig värdering av informationen ske, av 
vad som är värt att rapportera (Darlington & Scott, 2002; Kvale, 1997; 
Merriam, 2009). Forskaren fungerar som ett filter snarare än någon som likt 
en spegel reflekterar den studerade tillvaron (Emerson et al., 1995), eller 
med Denzins och Lincolns (2005) ord, ”All research is interpretive; it is 
guided by the researcher’s set of beliefs and feelings about the world and 
how it should be understood and studied” (s. 22). Därför behöver forskaren 
vara medveten om de valmöjligheter som står till buds för att på en reflek-
terad nivå kunna fatta metodbeslut som kan ge svar på forskningsfrågorna 
(Kvale, 1997; Merriam, 2009). Emerson et al. (1995) belyser hur forskaren 
under fältstudier växlar mellan intuitiva och empatiska perspektiv, det vill 
säga hur forskningsfrågorna leder uppmärksamheten mot för vad läsare kan 
se som intressanta händelser (intuitiva), samtidigt som forskaren sätter sig in 
i vad som är av betydelse för de observerade (empatiska). Målet med etno-
grafiska analyser är att finna och identifiera mönster i människors relationer 
med omgivningen, och att beskriva hur människan förstår och svarar på de 
villkor hon möter. Representativitet är inte det primära målet.  
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3.2 Observation som datainsamlingsmetod 
Genom observation är det möjligt att inte bara förlita sig på vad människor 
säger att de gör utan tillfälle ges att se vad som sker i en autentisk verk-
samhet. Forskaren har tillfälle att få förstahandsinformation (Darlington & 
Scott, 2002; Denscombe, 2003; Merriam, 2009) och genom deltagande i en 
verksamhet finns möjligheten att lyssna, iaktta och fråga (Denscombe, 
2003). Avsikten med deltagande observation är att få inblick i sociala pro-
cesser, att se hur kulturer fungerar och fördelar är att kunna se komplexi-
teten, detaljer och det subtila i en kontext. En period av generell observation 
kan behövas för att förstå och bli insatt i verksamheten. Forskaren behöver 
inte ha någon funktion i verksamheten utan i stället är han eller hon en 
deltagare som besöker och upplever för att fånga upp de delar som ligger i 
forskningens intresse. Under observation påverkas människor i varierad grad 
av att ha någon obekant omkring sig (Darlington & Scott, 2002). A-M. 
Karlsson (2006) betonar att forskaren ska sträva efter att fältanteckningar ska 
vara så beskrivande som möjligt och att forskaren i möjligaste mån tolkar 
innehållet efteråt, även om viss tolkning ingår i själva uppfattningen av 
händelserna. I en delstudie i denna studie används deltagande observation 
och att förstå den observerade kontexten blev, parallellt med studiet av 
skrifthändelser, en forskningsingång.  

3.2.1 Fältstudier: urval och bortfall 
För att studera skriftbruket i fordonsverkstaden följde jag elever på Fordons-
programmet under deras arbetsplatsförlagda utbildning (APU). Elevgruppen 
som valdes bestod av tretton män i 18–20 årsåldern som gick sin sista termin 
på Fordonsprogrammet i en storstadskommun. Jag ville observera i ett flertal 
verkstäder för att därigenom kunna se mönster och variation i textanvänd-
ning. Eleverna hade varit på APU en tid, så de hade bekantat sig med rutiner, 
arbetsuppgifter och anställda i företaget. Att observationerna skulle göras när 
eleverna hade fått möjlighet att känna arbetsplatsen var en överenskommelse 
med APU-ansvarig lärare.  

Vid första mötet med gruppen var åtta elever av tretton närvarande. Jag 
presenterade mig och berättade om forskningsprojektet angående vad meka-
niker gör med texter. Efter ett samtal om vad texter kunde vara förberedde 
jag dem på att jag förutom att observera även skulle ställa frågor. Vi kom 
överens om att en halvdag kunde vara lämplig tid för observation och vi 
bestämde att det skulle bli en återkoppling till klassen av observationerna.   

Av tretton elever följde jag slutligen åtta stycken. En elev gav sitt 
medgivande till observation men blev sjuk, tre stycken elever avböjde och en 
elev var av praktiska skäl svår att följa. Efter åtta fältstudier utvärderades 
representativiteten av APU-platserna med hjälp av en karaktärsämneslärare 
och jag fick komplettera med två observationer på verkstäder med tunga 
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fordon (truckar) för att se bredden av elevers arbetsplatsförlagda utbildning. 
De tio APU-platser jag fick tillträde till styrdes av de elever jag fick följa. 
Eleverna i studien representerar inte sig själva eftersom det inte handlar om 
fallstudier, utan de representerar elever på Fordonsprogrammet. Alla verk-
städer gav medgivande till min närvaro. 

3.2.2 Fältstudiens omfång och genomförande  
Sammanlagt 40.5 timmars deltagande observation genomfördes (i tio verk-
städer). Eftersom min närvaro märktes blev det naturligt att jag berättade 
varför jag befann mig i lokalerna. Detta ledde till spontana fältsamtal, där 
bilmekaniker delade med sig av erfarenheter. Ibland gavs tillfälle att samtala 
med verkstadschef eller annan personal.  

I verkstaden bad jag att elev och handledande mekaniker skulle säga till 
om jag var i vägen. Jag kunde inte se att min närvaro påverkade arbets-
uppgifterna, men människor påverkas av att bli iakttagna. Rent praktiskt 
krävde min närvaro mer uppmärksamhet av mekanikerna eftersom de arbetar 
med lyftanordningar som för fordon upp och ned, de kör bilar ut och in i 
verkstaden och de uppmärksammade mig då det låg sladdar, vätska eller 
verktyg i vägen.  

Under observationen följde jag i huvudsak elevens och/eller mekanikers 
arbete men jag cirkulerade även i verkstaden och samtalade med ytterligare 
28 mekaniker. Sammanlagt samtalade jag med 10 elever, 38 mekaniker och 
fem övriga (verkstadschef, kundmottagare, administrativ personal). För att få 
en djupare förståelse för skriftbruksmiljön och en uppfattning om skrift-
händelsens syfte ställde jag frågan Vad gör du nu? Detta var ett led i den 
kontinuerliga reflektionen och analysen för att kunna sätta sig in i vilken 
betydelse skrifthändelsen hade för mekanikern och verksamheten. Benäm-
ningen på dem som arbetar med service och reparation på fordon är oftast 
fordonsmekaniker (internt uttrycks mek) men även fordonstekniker. I fält-
anteckningar (och i studien som helhet) används han för att benämna dem 
eftersom det i hög grad är män det handlar om. En kvinna av cirka 100 
mekaniker såg jag under observationerna.  

Fortlöpande beskrev jag i fältanteckningar vad jag såg, hörde och upp-
levde, i form av fraser, ord och beskrivningar av skeenden. Kortare citat gick 
att notera. Att föra fältsamtal under pågående verksamhet kunde innebära att 
jag började fråga något som jag senare följde upp. Det var tydligt att elever 
och mekaniker hade arbete att utföra (oftast på ackord) och jag undvek att 
fråga då de var insatta i något moment. En mekaniker avböjde samtal på 
grund av att han hade mycket att göra. 

Att skriva fältanteckningar innebär att ständigt göra val av vad som 
antecknas och forskningsfrågorna med fokus på skrifthändelser var vägled-
ande. Jag antecknade även förekomst av texter och korta referat av samtal 
om texter för att förstå hur text förekommer och används i verksamheten. 
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Med andra ord blev fältanteckningarna av beskrivande karaktär. Eftersom 
datainsamlingen gav upphov till tankar skrev jag även ned reflektioner i 
form av funderingar och frågor i fältanteckningarna, vilket är en del av det 
analysarbete som redan då startade. Dessa tankar hjälpte mig till exempel att 
se nya teman i deras arbete.  

Som lärare i gymnasieskolan med intentioner att vilja se hur text används 
i yrkeslivet hade jag en relation till fältet, vilket kan vara en orsak till att det 
var lätt att få tillträde. Några mekaniker uttryckte att det var oväntat att 
någon skulle undersöka läsande och skrivande i verkstaden. Jag upplevde 
under alla besök att jag blev väl mottagen och att tid gavs till att berätta och 
förklara.  

3.2.3 Fotografier 
Eftersom texter i yrkeslivet ser ut på olika sätt ville jag ha möjlighet att 
fotografera artefakter för att i resultatet kunna visa vad det vidgade (multi-
modala) textbegreppet kan innebära i arbetslivets skriftbruksmiljö. Foto-
grafering används för att dokumentera textsamlingspunkter och artefakter 
kring vilka skrifthändelser sker. Detta var huvudtanken med fotografier som 
material. Min ansats var inte att samla in texter för textanalys, vilket var 
förenat med praktiska svårigheter och etiska frågor om upphovsrätt. I in-
formation till företagen stod att jag kunde komma att be om att få fotografera 
eller kopiera texter. Innan jag fotograferade bad jag om tillåtelse. Ansikten, 
namn och registreringsskyltar som kunde identifiera personer undveks.  

3.3 Intervju som metod för datainsamling 
Styrkan i intervjusamtalet är att kunna fånga en persons grundläggande upp-
levelse av situationer, som forskaren sedan får beskriva och tolka. Inter-
vjuaren är liksom i deltagande observation metoden och verktyget, och 
effekten av forskaren och sammanhanget har betydelse vid både deltagande 
observation och vid intervju. Forskaren har möjlighet att analysera och åter-
ge de variationer som framträder i materialet och på det sättet nå en djupare 
förståelse av människors upplevelser i en viss kontext (Kvale, 1997). 
Hammersley och Atkinson (2007) uppmärksammar att upplevelsen av vad 
som hänt i en persons liv alltid är en konstruktion av minnesprocesser. 
Vidare är det en social och mental process att rekonstruera händelser till en 
narrativ, en berättelse för dem själva och för andra. 

Människan använder narrativer för att förstå sitt eget och andras liv, och 
berättelser skapas med andra berättelser som fond. Intervjuer skapar tillfälle 
att konstruera berättelser och även för att återberätta narrativer som cirku-
lerar på arbetsplatsen. I processen mellan praktik och forskning samlas och 
analyseras praktikens narrativer för att dekonstrueras, tolkas och sedan sam-



 49

manfogas till en ny berättelse. I intervjuer framträder en tolkning av den 
intervjuades värld (Czarniawska, 2004).  

Forskaren behöver forma intervjufrågor av forskningsfrågorna och i dessa 
försöka frammana konkreta beskrivningar genom frågor i deskriptiv form. 
Föredömligt är också att hålla sig till korta och tydliga frågor, att försöka 
fördjupa innehållet i svaren och att vara uppmärksam på att svaren uppfattats 
på bästa sätt. Fler intervjuer betyder inte högre vetenskaplighet och inter-
vjuers kvalitet bör betonas framför kvantitet (Kvale, 1997). Darlington och 
Scott (2002) betonar fördelarna med en mindre strukturerad och mer kon-
verserande intervju när man vill komma åt vad andra menar. 

3.3.1 Intervjusamtal: urval och genomförande 
I den andra delstudien valdes intervjusamtal som metod för att få en för-
ståelse för hur några yrkesverksamma personer med egenupplevda läs- och 
skrivsvårigheter beskriver mötet med arbetslivets texter. Urvalskriterier var 
att de skulle ha arbetat några år i branschen efter Fordonsprogrammet, att de 
skulle ha svenska som modersmål och att de skulle ha egenupplevda svårig-
heter med läsning och skrivande. I detta ligger inget krav på någon diagnos. 
Tanken att erfarenheterna skulle vara självupplevda var för att se hur en upp-
levd låg läs- och skrivförmåga yttrar sig i mötet med arbetslivets krav på 
skriftkompetens. Låg läs- och skrivförmåga innebär i denna studie att de 
upplevde låg förmåga i samband med skolans läs- och skrivkrav.  

Inom studiens ram förväntade jag inte att kunna göra ett större antal 
samtalsintervjuer, utan jag valde att undersöka tre personers beskrivning av 
mötet med texter i arbetslivet. Personerna valdes efter tillgänglighet; på en 
APU-plats kom jag i kontakt med en mekaniker och via lärare i gymnasie-
skolan med en mekaniker och en bilförsäljare som uppfyllde urvals-
kriterierna. Vid telefonkontakt berättade jag om studien och de ville delta. 
De två mekanikerna hade jag träffat på verkstadsgolvet innan intervjun. Med 
bilförsäljaren blev intervjun första mötet. I redovisningen används ej deras 
namn, utan de kallas för Andreas, Joel och Patrik.  

De tre intervjuades var för sig och efter överenskommelse användes en 
PC-diktafon. Intervjun fick karaktären av ett intervjusamtal och jag presen-
terade att jag ville veta mer om deras upplevelse av läs- och skrivsvårigheter 
under skoltiden, mötet med texter under APU-perioden och mötet med 
arbetslivets texter. Utifrån dessa tre teman fick de intervjuade stor frihet att 
berätta om det de upplevde som angeläget. Detta var viktigt eftersom deras 
perspektiv är det centrala materialet. De tidigare genomförda observation-
erna gav en insikt om mekanikernas arbete som var till stor nytta, eftersom 
jag i intervjusamtalen kunde koppla svaren till verksamheten och ställa 
följdfrågor som fördjupade innehållet.  
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3.4 Kvalitativ dataanalys 
Den kvalitativa dataanalysen karaktäriseras av att analys sker under hela 
datainsamlingsförloppet och intensiteten blir större ju längre studien 
framskrider. Reflektion och analys är en förutsättning för att se nya infalls-
vinklar. Analysarbetet kan beskrivas i olika faser, under insamlandet av data 
och sedan när forskaren benar ut det som kallas kategori, tema eller mönster 
i materialet. Dataanalys innebär att föra en dialog med data för att kunna 
tolka informationen, komprimera den och skapa en kategorikonstruktion 
(Merriam, 2009). Det är utdragen från materialet som ska tala och man kan 
beskriva processen i termer av öppen kodning där fältanteckningar läses 
noggrant för att identifiera alla tänkbara teman och fokuserad kodning där 
materialet granskas mer finkornigt utifrån ett färre antal tänkbara ämnes-
kategorier av speciellt intresse. Analysarbetet kräver alltså en rörelse mellan 
läsning av materialet och kodningen, där forskaren omväxlande läser för att 
finna teman och analyserar texten utifrån dessa förslag till teman. Reflek-
terade anteckningar är till stöd för att strukturera och begränsa sina tankar. 
Det finns inga givna sätt att strukturera materialet och det handlar i slutänden 
inte om att beskriva vad som finns i materialet utan om att koppla det 
forskaren väljer ur materialet till mer generella frågor och teorier (Emerson 
et al., 1995).  

Ett preliminärt analysarbete är redan i gång då fältanteckningar skrivs till 
en text, eftersom processen inkluderar val angående vad som skrivs ned och 
vad som inte kommer med. Redan i denna fas börjar textualiseringen av 
empirin, det forskaren uppfattat, vilket ligger till grund för hela analysen, 
som leder till en version av den observerade världen. Analysprocessen kan 
beskrivas som induktiv eftersom den genom närläsning och systematisering 
försöker att generera möjliga teman som finns i materialet (a.a.). A-M. 
Karlsson (2006) beskriver hur tematisering ofta handlar om att se det 
oväntade och det förväntade om vartannat.  

3.4.1 Textualisering  
Fältanteckningarna skrevs snarast möjligt ned på dator och då blev stödord 
och fraser utvidgade till text. Information som hörde ihop sorterades grovt 
under rubriker som till exempel miljö, utbildning, arbetsuppgifter. Jag ritade 
en karta över verkstaden där jag markerade var fotografier togs. 

Det auditiva materialet transkriberades till skrift, vilket i sig är en 
tolkande process. Den talspråkliga situationen avkontextualiseras och blir en 
utskrift och en översättning till ett skriftspråk som har en annan regel-
uppsättning. Texten blir en konstruktion och forskaren gör ett val av hur 
detaljerat texten behöver transkriberas för att lämpa sig för studiens syfte 
(Kvale, 1997).  
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En viss redigering gjordes för att underlätta läsningen. Först och främst 
döljs namn och andra omständigheter som kan röja identiteter. För det andra 
har den muntliga stilen översatts till ett korrekt skriftspråk, vilket innebär att 
intervjun återges ordagrant, och att de talspråkliga orden får skriftspråklig 
form (till exempel ja blir jag). För det tredje delas det talspråkliga löst sam-
mansatta språket in i skriftspråkliga meningar med punkt och kommatering 
för att underlätta läsningen. Pauser, långa som korta, återges med några 
punkter (”...”).  

3.4.2 Analys och tematisering 
I kartläggningen av skriftbruket används begreppen skriftbruksmiljö, text-
samlingspunkt och skrifthändelse som analytiska verktyg i bearbetningen av 
materialet. Skriftbruksmiljö är hur och var i miljön skrift används i yrkes-
utövningen och textsamlingspunkt är fysiska platser i verksamheten där 
mekaniker använder de viktiga texterna. Skrifthändelse är mekanikers och 
elevers konkreta användning av skrift, det vill säga läsande och skrivande 
som aktivitet mellan människa och artefakt. Studien begränsas till de 
skrifthändelser som berör skriven, tryckt och digital text.  

I denna studie är variationen av texters teckensystem av intresse eftersom 
studien vill fånga det läsande och skrivande som används i yrkesutövningen. 
Med andra ord studeras användning av skrift, siffror, tecken, bilder, mät-
instrument, grafiska framställningar och ikoner. Ikoner är symboler eller 
skrivtecken som genom en förenklad illustration representerar ett objekt eller 
begrepp, exempelvis bilden för nödutgång. Avsikten med ikoner är att de ska 
förstås av alla oavsett språk. Under analysen av skrifthändelser används 
begrepp som läsa, skriva, tolka, avläsa, fylla i, knappa in/fram med flera för 
att beskriva skriftbruket i förhållande till de teckensystem som används. 
Exempel på skrifthändelser är tolka ikoner, läsa skrift på engelska, följa 
länkar genom tangenttryck och scrolla i text. För att tydliggöra typen av 
skrifthändelse delas de in under rubrikerna ”Läsinriktade skrifthändelser”, 
”Skrivinriktade skrifthändelser kring skärmtangentbord och datorskärm” och 
”Skrivinriktade skrifthändelser med papper, penna och pensel”. 

Analysarbetet startade redan under de första observationerna. Reflektion 
under materialinsamlingen ledde till frågor. När en mekaniker till exempel 
nämnde att språkkunskaper eller vidareutbildning var viktigt blev det teman 
att följa upp. Därför ledde observationsintryck till nya infallsvinklar och 
kombinationen av reflektion och analys ledde till att uppfattningen om verk-
samheten breddades. Tillvägagångssättet gjorde att tänkbara teman fram-
trädde. Designen av min studie gjorde att jag kunde följa upp en fråga under 
nästkommande observation, exempelvis om det jag uppfattat stämde med 
flera mekanikers uppfattning.  

Dataanalysen framskred genom läsning av materialet om igen för att 
känna materialet och för att hitta begreppen som hjälper till att på ett 
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strukturerat sätt skapa mening i materialet. Vilka teman framstod som bäst 
val i mitt material? Rad för rad närlästes och jag skapade möjliga teman 
genom att se likheter, skillnader och upprepningar men även sådant som 
avvek. En viktig utgångspunkt var att behandla materialet jämbördigt, så att 
något som återfinns i materialet en gång fick möjlighet att tematiseras. 
Under arbetet försökte jag att koncentrerat formulera ord eller fraser som 
sammanfattade meningen i det de sa eller gjorde. Det kunde vara intervju-
fraser som hade med mekanikers läsning av engelska att göra ”svårt med 
engelska”, att de är beroende av att kunna fråga andra ”samarbete” eller hur 
de upplevde skrivande ”stavning”. Det blev många teman och vissa kunde 
sedan sammanföras till en kategori, till exempel ”acceptans av svårigheter” 
och ”att inte skämmas”. 

Processen karaktäriseras av successiva val och en preliminär tolkning 
ligger till grund för kommande val. Av en mängd möjliga teman skapades ett 
mer hanterbart antal. Materialet lästes om igen och jag skissade på förslag 
och värderade under tiden om handlingarna i materialet stödde mina tankar 
om teman, en procedur som innebar ändringar och omformuleringar av 
teman. Fortlöpande antecknade jag mina förslag och reflektioner. Utdrag och 
citat i materialet som lyfte något tema markerades för att användas i redo-
visningen. En medveten strategi var att låta materialet vila så att jag efter 
någon månad kunde återkomma till analyserna och se med ny blick. 

3.4.3 Att skriva etnografi 
När erfarenhet omformas till en vetenskaplig text fungerar skriftspråket som 
analytiskt redskap. Att skriva etnografi handlar om hur vi skriver fram den 
vid sidan av datainsamling och analys, ett hantverk i att berätta andras 
berättelser (Hammersley & Atkinson, 2007). När resultatet av de empiriska 
studierna presenteras inspirerades jag av Emerson et al. (1995) “excerpt 
strategy” (s. 179). Detta förfarande innebär att citat från fältanteckningar och 
intervjuer ramas in av ett analytiskt tema och en orientering av i vilket 
sammanhang citatet är hämtat. I samband med temat skrivs analytiska kom-
mentarer. Innehållet kan alltså presenteras med en observatörsröst som 
beskriver upplevelsen (citat från fältanteckningar) och en författarröst som 
förklarar betydelsen som tillskrivs upplevelsen. I urval och bearbetning av 
citat ingår alltid ett hänsynstagande och ett val angående citatens längd och 
relevans, och dessutom ett hänsynstagande till informanters anonymitet och 
att texten ska vara möjlig att förstå. Forskaren behöver även vara medveten 
om att han skriver en version av deras version av tillvaron; genom skriften 
skapas en verklighet och därmed representerar forskaren den del av verk-
ligheten som studeras.  

I redovisningen av resultatet ligger utdrag från materialet som grund för 
analys. Dock analyseras inte allt utan utdragen i etnografiska studier får även 
tala för sig själva. Genom utdragen får läsaren ta del av materialet och göra 
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egna reflektioner och tolkningar, vilket bidrar till en djupare förståelse för 
verksamheten som studeras. Utdragen fyller därför, förutom att delar av dem 
analyseras, en viktig funktion i etnografisk forskning. Genom forskarens val 
utgör fältanteckningarna en fundamental aspekt i textualiseringen av verklig-
heten. Texten grundlägger den bild som förmedlas till dem som inte är 
insatta i verksamheten och bidrar därför till meningsskapande.  

Textualiseringen innebär både beskrivning och framför allt struktur av 
innehållet så att representation av såväl praktik som teori framträder. I den 
vetenskapliga texten behöver forskaren reflektera över och kommentera den 
representation av verkligheten som skapats (Czarniawska, 2004). Empirin 
talar inte för sig själv och i analysen finns teoretiska begrepp som hjälper att 
tolka resultatet: teknikrummet (Hagberg, 2008), det yttre rummet (Nielsen, 
2005) praktikgemenskap (Wenger, 1998), läsvägar (Kress, 2003), artefakter, 
tekniska system och skriftpraktiker. Begreppen fungerar som en länk mellan 
resultatet och en mer generell diskussion. I resultatet har valda teman i form 
av rubriker funktionen att teoretisera empirin och leda läsaren vidare till en 
diskussion. Att representera verkligheten genom text har problematiserats 
inom den kvalitativa forskningen. Det finns ingen direkt koppling mellan 
erfarenhet och text, utan forskaren skapar en text i en social kontext (Denzin 
& Lincoln, 2005). 

3.5 Generaliserbarhet, validering och användbarhet 
Larsson (2009) argumenterar för hur man på olika sätt kan resonera kring 
begreppet generaliserbarhet i förhållande till olika forskningsinriktningar. 
Endast en förståelse av generaliseringsbegreppet skapar svårigheter och han 
föreslår fem kvalitativt olika sätt att närma sig generaliserbarhet i kvalitativ 
forskning. Ett av dessa sätt är generalisering genom identifiering av mönster: 

… generalization is about the potential use of a piece of research: generali-
zation is an act, which is completed when someone can make sense of a 
situations or processes or other phenomena with the help of the inter-
pretations, which emanate from the research texts. (Larsson, 2009, s. 34) 

Det handlar inte om att kontexten behöver vara lika utan att tolkningen är 
utgångspunkt för generaliseringen, och forskaren kan därför inte förutse i 
vilka sammanhang tolkningen kan bli användbar. Forskningen kan därmed 
erbjuda ett sätt att tolka som får betydelse i andra sammanhang. 

Validering sker genom hela forskningsprocessen och forskaren behöver 
reflektera över om de val som görs är hållbara och ger tillförlitighet (Kvale, 
1997). I studien har jag till exempel övervägt relevansen för den teoretiska 
bakgrunden och val av metoder för materialinsamling. Andra överväganden 
är kring analysens och tolkningarnas logik och hur resultaten rapporteras. 
För att göra studien mer transparent har jag försökt beskriva den process som 
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leder till resultaten. Jag har även försökt hitta en balans mellan teori och 
empiri i processen att överföra material från empirin till en vetenskaplig text.  

I slutbetänkandet av hur tillgången till utvärdering och forskningsresultat 
inom utbildningsområdet kan tillgodoses (SOU 2009:94) betonas att det inte 
räcker att nå ut med forskningsresultat, utan de måste också nå fram. Min 
förhoppning är att resultaten kan väcka tankar om att skriftbruket är en viktig 
del i kommande yrkesliv och att en nyfikenhet kan skapas kring hur en 
specialpedagogisk beredskap kan utvecklas på flera nivåer i skolan. 

3.6 Forskningsetik 
Elever och fordonsmekaniker som representeras i materialet behandlas 
individskyddat enligt principer gällande information, samtycke, konfiden-
tialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Information har skett munt-
ligt och skriftligt, med hänsyn till att personerna jag intervjuade inte endast 
skulle mötas av ett skriftligt dokument. Deltagande personer och företag 
informerades om studiens syfte, att deras identitet skyddas och att deltagande 
var frivilligt och att det närhelst kunde avbrytas. Några elever avböjde med-
verkan. Information gavs också om att materialet skulle komma att används 
endast för vetenskapliga syften. Berörda personer, skola och företag döljs 
vid publicering för att följa principer om anonymitetsskydd. I kontakt med 
företag övervägde jag vem som kunde ge medgivande till observation och 
valet föll på verkstadschefen.  

Webb (2006) nämner den empatiska aspekten som en del av forsknings-
etik för att försäkra sig om de medverkandes intressen. Under analysarbetet 
kände jag ett ansvar i fråga om jag kunde ge en rättvis bild av fordons-
mekanikers verksamhet i en vetenskaplig text, eftersom det jag skriver 
representerar en verklighet. För att få en bedömning av hur jag uppfattat 
verksamheten bad jag en karaktärsämneslärare läsa och kommentera resul-
tatet. Det gällde bland annat om de begrepp jag använder är relevanta och för 
att få en kommentar om texten upplevs trovärdig av någon som är insatt i 
branschen. Generellt är det en fråga om giltighet. 

I möten under studien har jag reflekterat kring mitt förhållningssätt och 
Darlington och Scott (2002) skriver, ”Every social interaction has a 
beginning, a middle and an end, and for the interaction to be completed 
successfully, in a manner of satisfactory to all parties, each part has to go on 
well. Research interactions are no exception” (s. 60). För mig har det 
inneburit att komma överens om ramar inför observationer och intervjuer, att 
vara lyhörd inför dem jag möter, att visa intresse för vad de gör och 
uttrycker, och att tacka för deras medverkan.  
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4 Resultat och analys 

I kapitlet redovisas resultatet från deltagande observation och intervjusamtal. 
Fordonsmekanikers arbets- och skriftbruksmiljö (4.1) följs av en inventering 
av det återkommande läsande och skrivande som sker i verkstaden (4.2). Hur 
de som under skolåren upplevt låg läs- och skrivförmåga beskriver mötet 
med arbetslivets texter presenteras (4.3) och slutligen sammanfattas svaren 
på forskningsfrågorna (4.4). I utdrag från fältanteckningar är ordagranna 
uttalanden markerade med citationstecken. 

4.1 Arbetsmiljö och skriftbruksmiljö  
Detta avsnitt svarar på forskningsfrågan: Hur ser fordonsmekanikerns arbets-
miljö och skriftbruksmiljö ut?  

Fordonsmekanikerns yrke förknippas inte direkt med läsande och skriv-
ande, men skrifthändelser förekommer kontinuerligt i arbetet med att repa-
rera och serva fordon och maskiner. Verkstaden är ett rum fyllt med 
artefakter och tekniska system, och arbetsmiljön beskrivs dels allmänt, dels 
genom aspekter som har med skriftbruk att göra. Detta för att belysa hur 
skrift används, hur skriftbruket är situerat i den dagliga verksamheten. Man 
kan beskriva skriftbruket som ett samspel mellan människa och artefakt.  

Under observationerna iakttogs hur mekaniker och elever arbetade med 
bilmärken som Audi, Chrysler, Mitsubishi, Opel, Renault, Saab, SsangYong, 
Skoda, Toyota, Volkswagen och Volvo. Två av observationerna genom-
fördes på verkstäder med tunga fordon som till exempel lyftkranar, truckar 
eller snöplogar, och en observation genomfördes där de reparerade och ser-
vade trädgårdsmaskiner. Verksamheterna har olika inriktning och om-
fattning.  

4.1.1 Verksamhet  
Fordonsverkstaden är vanligtvis en del av ett företag, som omfattar för-
säljning av bilar och reservdelar. De större företagen har plats för omkring 
20 fordon för service och reparation. Andra företag har en lägre kapacitet 
med mellan två till sex fordonsplatser. Oftast är företagen auktoriserade 
återförsäljare för ett visst bilmärke, till exempel Toyota eller Audi och Volk-
swagen. Det finns även mindre företag som är inriktade på service och 
reparation, men utan att vara inriktade på något specifikt bilmärke. Verk-
städerna tar emot privatbilar, företagsbilar och de kan ha avtal med företag 
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som innebär att de servar och reparerar exempelvis transportfordon, bussar, 
snöplogar eller postbilar. Verksamheten kan även bestå av att sälja och 
reparera trädgårdsmaskiner som snöslungor, gräsklippare och motorsågar. 
Kunder tas emot i en entré och de större företagen välkomnar kunder i en 
entréhall där bilar för försäljning står uppradade:  

Jag kommer in i en entré där det finns en kundmottagning. Där är två platser 
med telefon, datorer och texter av olika slag, bakom en disk. Bakom till 
höger finns ett litet kontor. Bakom kundmottagningen finns även reserv-
delshyllor/lager, nya däck, och ett omklädningsrum och fikarum. I anslutning 
är en stor verkstadshall som verkar modern. (Fältanteckning 090313) 

Kundmottagningen har en central plats och där finns ofta sittplatser och 
kaffeservering för kunder som väntar under arbetet. I lokalerna kring verk-
stadsdelen finns omklädningsrum, fikarum, reservdelslager, kontor och verk-
stadshallar (en eller flera). Vanligt förekommande är att verkstaden har 
förvaringsutrymme för kunders vinter- respektive sommardäck. De större 
företagen har dessutom lokaler för ekonomipersonal, mötesrum, kontor och 
som i ett fall intern restaurang. 

De flesta företag har en hemsida som antingen är kopplad till enbart den 
egna verksamheten eller som en undergrupp till en större koncerns hemsida. 
På hemsidan finns information om vad företaget erbjuder för tjänster och 
vilka bilmärken företaget är auktoriserade för. Auktorisationen innebär att 
bilarna är unika och att det idag krävs avancerad utrustning och utbildning 
för att serva fordonet. De auktoriserade verkstäderna har verktyg för att pro-
grammera om funktioner i fordonet, vilket behövs vid garantiåtgärder. 
Kvalitetskrav och kvalitetsgarantier betonas exempelvis genom att Swedac, 
styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, via tillsynsbesök regelbundet 
kontrollerar att företaget har kompetens att utföra arbetsuppgifter som de 
ackrediterats för. De prövar kompetensen för att säkerställa att de som 
arbetar med kontroll har rätt teknisk kompetens och att de arbetar på ett 
tillförlitligt och enhetligt sätt enligt europeisk och internationell standard. 

Kundrelationen betonas på flera hemsidor, vilket kan innebära att 
företaget vill göra det så smidigt som möjligt för kunden och/eller att kunden 
är välkommen in i verksamheten för att ta del av mekanikernas avancerade 
arbete med dagens mekaniska och datortekniska lösningar. ”Det är viktigt 
med nöjda kunder” menar mekaniker. Att kundrelationer är viktiga visar till 
exempel internutbildningen, som omfattar kurser i kundbemötande. Flera 
mekaniker berättar om hur kunder ibland kommer in i verkstaden och ställer 
frågor, och att de ibland behöver kommunicera med kunder på engelska. Att 
göra ett bra jobb för kunden är återkommande i vad mekaniker uttrycker. 
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4.1.2 Arbetsplats och verktyg 
I lokalen där fordonen servas eller repareras har mekaniker oftast en fast 
arbetsplats. Allt från två till cirka 20–30 fordon ges utrymme i de olika verk-
städerna. Vid sin plats har mekaniker en egen uppsättning standardverktyg i 
en hög rektangulär rullvagn av metall. I lokalen finns även gemensamma 
verktyg och till vissa bilmärken behövs specialverktyg som är siffermärkta 
och sorterade efter logiska principer. Följande utdrag visar hur en mekaniker 
beskriver biltillverkares detaljstyrning (produktutveckling), vilken innebär 
att biltillverkaren specialiserar delar utifrån ekonomiska intressen: 

En mekaniker berättar om hur biltillverkare har utvecklat en detaljstyrning. 
Man måste idag byta ut bultar till exempel vid hjulbyte, och då behöver 
dessa förvisso ej efterskruvas, så det är en utveckling men samtidigt en 
specialisering. Det krävs även specialverktyg för bilmärken. / … / Om till 
exempel ett däck är trasigt, måste man kolla de andra däcken för att komma 
åt däcket som är sönder. Och detta via VAS1. (Fältanteckning 090416) 

Vid uppställningsplatsen finns en lyft (hydraulisk lyftanordning) för att 
kunna höja fordonet till lämplig arbetsställning. Detta behövs för att komma 
åt underrede eller för att lossa till exempel hjul eller framvagn. I verkstäder 
för tunga fordon, som truckar, finns förutom olika sorters lyftanordningar en 
smörjgrop i golvet för att komma åt underredet. I verkstaden finns delar till 
reparation sorterade och namnmärkta i lådor eller på tavlor, till exempel 
borrar, gängfilar, topphållare, ventilhatt, standardvikter, karossbricka, reg-
plåtskruv, strömtjuv, kabelskor och saxpinnar. Maskiner och instrument för 
att utföra olika mätningar eller moment finns för gemensamt bruk, till 
exempel däckmaskin, detaljtvätt, bänkslip, hjulmätning, blästring och 
fyrpunktsmätning. Vid användning av exempelvis mätinstrument eller vid 
arbete i motor sker läsande och skrivande för att läsa av eller för att regi-
strera information. Den litteratur som beskriver ”how to do” kallas om-
växlande för verkstadshandbok, reparationslitteratur, verkstadslitteratur och 
serviceteknisk handbok.  

Mekaniker har i många fall enhetliga arbetskläder som består av overall 
(ibland namnmärkta) och skor med stålhätta. I några verkstäder ljuder musik 
ständigt i bakgrunden medan det på andra ställen är tyst, eller möjligtvis 
ljuder en egen radio som inte stör andra. Mekaniker befinner sig i verkstads-
hallen, men ibland behöver fordon provköras. Ackordarbete är vanligt. 
Överallt i verkstaden ses artefakter i form av verktyg, datorer, fordon, instru-
ment och delar. 

                           
1 VAS är ett Fordonsdiagnos-, mät- och informationssystem som används för bilmärken inom 
Volkswagenkoncernen. 
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4.1.3 Organisering av arbetsdagen 
Arbetsdagen kan börja klockan 7.00 med att byta om och logga in. Många 
kunder vill lämna bilen tidigt och därför kan det bli nyckelväxlingar och 
kommentarer med kunder. För de verkstäder som har en uttalat nära kund-
relation, det vill säga att kunderna är välkomna in i verkstaden om de vill, 
händer det att kunder är med under arbetet, vilket följande utdrag är ett 
exempel på:  

Vissa av kunderna stannar i verkstaden vid t ex förbesiktning, och jag hörde 
att en kund frågade om det är värt att byta x nu eller sedan. ”Hur skulle du ha 
gjort?” Tekniker svarar att han skulle fixa det själv eftersom han kan, men 
han ger kunden sitt omdöme och ger råd. (Fältanteckning 090429) 

Arbetsordern styr vilka arbeten som mekanikern har och bilar körs ut och in i 
hallen allt eftersom. Under förmiddagen är det frukost, lunch i kanske 12-
tiden, eftermiddagsfika och sedan avslutas arbetet vid 16-tiden. Skiftarbete 
förekommer, vilket innebär att ett arbetslag har kvällsskift för att anpassa 
verksamheten efter kundernas behov, vilket följande utdrag illustrerar:  

Jag frågar varför de arbetar kväll och det är för att möta kundens behov. 
Många chaufförer kör långa pass på dagar och vill ha möjlighet att lämna in 
trucken på kvällar. Det verkar som om mekanikerna ibland kan göra en del 
saker och att sedan kunden återkommer för att få fler saker ordnat på 
fordonet. (Fältanteckning 091119) 

En verkmästare eller verkstadschef har ansvar för att planera verksamheten 
och arbetsuppgifterna. Arbetet organiseras av att kunden bokar jobbet i en 
växel, via företagets hemsida eller i direkt kontakt med företaget. Det som 
ska utföras registreras i en arbetsorder som är det dokument som organiserar 
och styr mekanikerns arbete. Dokumenten kan samlas i en gemensam fack-
anordning (dagplanering). Autobokningar syns i mekanikerns dator och även 
vilka tider som finns till förfogande. Löpande skrift, diagram och listor 
förekommer. Han kan även boka in egen tid för kurser eller annat i dator-
textmiljön, och även skapa översikter och sammanställningar. Större verk-
städer har kundmottagare som tar emot kunder, planerar arbetet (skriver 
arbetsorder) och har kontakt med kunden då fordonet är inlämnat. Mekaniker 
kan vara nåbara via mobiltelefon och mail. I de fall då kunder bokar en 
mekaniker on-line beskriver kunden kortfattat skriftligt vad som ska göras 
och sedan kompletteras detta med muntlig information vid mottagandet.  

Mekanikernas serviceinställning och den kommunikativa kompetensen 
uttrycks i verksamheten liksom i programmålen för Fordonsprogrammet. 
Materialet belyser den organisatoriska struktur som finns, där skriftbruket 
har betydelse som bärare av information i datortextmiljöer och i arbets-
ordern.  
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4.1.4 ”Det är inget ensamjobb att vara mekaniker utan man 
har hjälp av varandra” 
Att arbeta som mekaniker kan synas vara ett ensamarbete, men under samtal 
ges återkommande uttryck för att det är mycket viktigt att ha andra att fråga 
och att diskutera lösningar med, vilket kan beskrivas som att mekanikern är 
en del av en praktikgemenskap. Ett citat från ett samtal med en mekaniker 
som är den ende som arbetar med reparation på företaget illustrerar betyd-
elsen av kontakter:  

”Kontakter måste man ha, jag har från tidigare arbetsplatser.” (Fältanteckning 
090326) 

Han ringer personer som han vet har kompetens och de hjälper varandra. 
Kontakter och erfarenhet uttrycks vara måsten i branschen. Det finns även 
centralt organiserade produktionstekniker som mekaniker kan vända sig till 
för information.  

Gymnasieutbildningen är yrkesförberedande och sedan lär mekanikern 
vidare i yrkeslivet. Ett utdrag visar hur det tar tid att få en erfarenhet: 

”Det tar ca 3 år att lära i yrkesliv innan man har en erfarenhet.” (Fältanteck-
ning 090319) 

I praktikgemenskapen där människor har ett gemensamt mål, ett ömsesidigt 
engagemang och utför en arbetsuppgift tillsammans, deltar och lär meka-
niker vidare för att få en bredare kompetens. Att information är en hörn-
pelare vittnar materialet från observationerna om:  

”Man kan inte kunna allt.” (Fältanteckning 090319); ”Man får söka informa-
tion jämt.” (Fältanteckning 090327) 

Utbytet av erfarenheter och tolkning av texter har en central funktion i 
mekanikers arbete. Det verkar vara känt vilka som kan vad och någon 
berättar om ”en som är otroligt duktig” inom ett visst område. Utmaningen 
med branschens utveckling upplever Patrik som positiv: 

”… du kan aldrig bli fullärd. Aldrig. Det är det som gör yrket så spännande. 
Det kan aldrig… Har du intresse och vill veta mer… Det tar aldrig slut. Det 
blir alltid nya bilar, nya system så varje år förnyar sig alltihop, då kommer 
man aldrig upp till att kunna allt. Men det är det som är kul. Det är det som är 
utmaningen.”  

Förutom den egna kompetensen blir således de andras kompetens betydelse-
full i verksamheten. Skriftanvändning handlar också om hur man hanterar 
verktyg och digital text för felsökning: 
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Han gör en sökning och får inte fram rätt bilmodell vid sökningen. En annan 
mekaniker kommer och de diskuterar hur man får fram modellen det gäller. 
(Fältanteckning 090327) 

Under diskussionen prövas olika alternativ tills bilmodellen framträder i 
skrift i en tabell på skärmen. Samarbete behövs och i elevers uttalanden 
märks utbildningens sociala mål, att de under utbildningen lär sig mycket av 
det sociala, att det är viktigt att bemöta och samarbeta. Ett utdrag visar 
medvetenheten om den sociala förmågan: 

 ”I skolan får man lära sig hur man beter sig på jobbet.” (Fältanteckning 
090429)  

Mekaniker och elever deltar i en praktikgemenskap. De lär och delar kompe-
tens i ett situerat, socialt sammanhang, vilket kännetecknar den socio-
kulturella synen på lärande. I relation till utbildningsfilosofiska frågor och 
läroplanen framträder hur viktig den sociala och den kommunikativa kompe-
tensen är, parallellt med yrkeskunskapen. 

4.1.5 Mekanikerns kompetens och arbetsuppgifter 
Alla mekaniker har en grundläggande kompetens, men fördelning av upp-
drag sker efter till exempel bilmärken, specialistkompetens eller vilka certi-
fikat de har. Vissa mekaniker arbetar enbart med ett bilmärkes elsystem. Alla 
arbetar med felsökning av fordon, genom att koppla en dosa, ett större 
felsökningsinstrument eller en dator till fordonet. Programvaran i felsök-
ningsutrustningen ger en guidad felsökning i skrift eller i blindkod (koder), 
och registrerar och visar innehåll i fordonets felminne. För maskiner med 
enklare konstruktion, till exempel motorsågar och gräsklippare, finns ingen 
felsökning och mekanikern får söka felet manuellt: 

El-styrdon finns enligt handledare i vissa maskiner t ex i självgående 
gräsklippare. Då behövs koder för att nå det som hänt: vad har hänt, när 
stannade den /…/ Mekaniker tror att det kommer att bli vanligare med dator i 
redskapen, och då kommer fler sökverktyg att behövas. (Fältanteckning 
090417) 

Uppkopplade on-line, via datorbaserade verkstadshandböcker eller i böcker 
läser och söker mekaniker information för att åtgärda fel. De auktoriserade 
verkstäderna kan i högre grad utföra åtgärder på bilar, till exempel garanti-
åtgärder som innebär att om biltillverkaren upptäcker något som förbättrar 
säkerheten i bilen så kan kunden meddelas och få det åtgärdat genom 
garantin. En sådan åtgärd kan vara att byta ut en del i fordonet eller att gå in 
och programmera om elstyrdonen2 i fordonet. Vid garantiåtgärd finns en 
                           
2 Styrdon är en ”elektronisk komponent som via kod styr hur en viss funktion ska arbeta” 
(Svensson, 2005, s. 29) 
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tiduppskattning med för att reglera åtgärdens värde. Mekanikern måste regi-
strera och dra ut bekräftelse för att företaget ska få betalt för åtgärden. 
Följande utdrag illustrerar hur det kan gå till: 

En kund kan få ett besked per post om något som ska åtgärdas i en Audi, en 
garantiåtgärd, och då måste teknikern gå in och ladda ned ny mjukvara i 
VAS, för att kunna åtgärda felet. Detta står i brevet till kunden, som tar med 
det hit. Han höll just på att ladda ned sådan information i VAS från on-line 
kontakt. (Fältanteckning 090416) 

Genom en programvara, guidad felsökning, leds mekanikern steg för steg via 
hypertexter eller genom att trycka in symboler/koder/skrift till den skade-
orsakande delen eller till det skadeorsakande reparationsstället. I styrdonets 
minne lagrats data som utvärderas och resultatet blir att mekanikern kan få 
ett förslag på kontrollprogram för att kunna nå problemet i bilen. En meka-
niker berättar att han arbetar cirka 60 % av sin arbetstid med el-jobb. Man 
kan säga att felsökningen består i att först finna problemet och sedan tolka 
anvisningarna (reparationslitteratur) för att lösa problemet. 

Andra exempel på arbeten som mekaniker och elever utför är att lufta 
bromssystem, byta framruta, laga vattenpump, montering av tillbehör på 
nybil, rengöra växellåda, byta länkarmar, byta motorvärmarkabel och byta 
servorör. När mekanikern definierat problemet kan han behöva beställa delar 
via dator. Vanliga delar för reparation och service finns i verkstaden.  

Mekaniker söker även information om vad som tidigare är åtgärdat på 
fordon, vilken slags olja det ska vara i ett specifikt fordon eller att söka 
information i installationsbeskrivning. Service och förbesiktning är åter-
kommande arbetsuppgifter. Arbetet handlar om att lösa problem på enklast 
sätt, och mekaniker måste ha kontakt med kunden för att komma överens om 
uppdrag och kostnad. Ett utdrag från ett samtal visar hur mekanikern kan 
vara den första som stöter på ett problem:  

”Det handlar om problemlösning.” Informationen kanske kommer efter 1–2 
år efter nysläppta modeller. (Fältanteckning 090416) 

Vid ovanligt fel ska tekniska rapporter skrivas där det framgår hur man löst 
problemet, för att man ska hjälpas åt.  

Kunskapsformerna begreppsligt vetande, praktiskt behärskande och om-
dömesgillt handlande framstår som väl integrerade i den praktiska verksam-
heten. Grundfunktioner måste förstås för att kunna lösa problem. Med andra 
ord samverkar specifika yrkeskunskaper och nyckelkvalifikationer som till 
exempel problemlösningsförmåga, kundkontakt och kommunikativ kompe-
tens. Fordonsprogrammets program- och kursmål angående bland annat fel-
sökning, datorkunskaper, kommunikativ kompetens (på svenska och 
engelska) och servicekänsla synes motsvara kompetenser i fordonsverk-
staden.  
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4.1.6 ”Har vi inte kunskapen så får vi ta ner skyltarna och gå 
hem” 
Gemensamt är att mekaniker behöver vidareutbilda sig för att matcha före-
tagets kunskapsbehov, bland annat eftersom den globala fordonsbranschen 
tillverkar allt mer komplicerade produkter. Direkt vid anställning får meka-
niker gå introduktionskurser internt för att lära sig programvaror för 
företagets felsökningssystem. Sedan följer fler kurser: 

Mekaniker har ett utbildningskonto i Insidersystemet och där registreras den 
utbildning som genomförts. Han visar en lista på sin egen genomförda 
utbildning och säger att: Detta är bra vid lönesamtal för då syns det, ”då kan 
man”. Mekaniker får formell behörighet/kunskap. Det finns dels kurser på 
Internet och dels lärarledda kurser. Vissa är korta medan andra är flera dagar. 
Kurser blir värt något, ”kunskap syns vid lönesamtal”. Man går till chef och 
berättar vad man vill gå. ”Jag brukar uppmana eleverna att gå kurser” 
(mekaniker). ”Gå massor av kurser”. (Fältanteckning 090416) 

Utbildning kan vara datorbaserad där såväl skrift som filmer, bild och ljud-
baserad information förekommer. Texter i pappersform används också. 
Ibland kan tillverkare komma till företaget för att gå igenom teoretiskt och 
praktiskt vad som är nytt. På ett företag är det vanligt: 

Oftast kommer firmorna till arbetsplatsen och går igenom teoretiskt och 
praktiskt vad som är nytt, till exempel om plogar får ett nytt saltaggregat så 
behövs information spridas för att det ska underlätta att laga dem. Man 
snappar upp en del säger han, och man får fråga de andra också. Det är lite 
olika vilka problem man stöter på. (Fältanteckning 091127) 

Internutbildningen beskriver Andreas som föreläsning med bilder och text 
varvat med praktisk övning, och han ser den som mycket grundläggande: 

Andreas: Precis, och slutprovet på de här kurserna det brukar vara åtta frågor 
och det är grundläggande, så det är bara så ytligt. Det är… systemen så ju 
stora idag så det skulle ta en månad och gå igenom allting, så allting är bara 
så ytligt. 

Helén: Men hur gör man då för att fördjupa sig. Är det då att läsa själv och 
söka.  

Andreas: Ja, vi har ju något som heter självstudiekurser som kommer hela 
tiden. Det är en liten bok, väldigt pedagogiskt, mycket bilder och kort text, 
inte en massa utdrag ur en text. Den säger exakt vad vi skulle sagt så här. 

Självstudiekurserna är funktionsbeskrivningar över hur systemet är upp-
byggt, hur komponenter fungerar. Andreas beskriver användningen vid 
reparation:  

Om vi säger en givare t ex det kan stå vissa börvärden den ska ha däri, vad 
ska man säga, en temperaturgivare, den ska ligga mellan 60 och 80 grader, 
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ligger den utanför där då är den trasig. Sådana saker. Den berättar funktioner 
på den och vilka toleranser en givare eller... Ja de är bra. 

Mekaniker kan även skickas till tekniska möten där produktnyheter och 
produktteknik diskuteras för att dela yrkeserfarenheter. 

Det finns även mer inriktade utbildningar, expertgrenar. Utbildning för 
AC-system (luftkonditionering) är inte märkesspecifik, utan företaget måste 
ha certifierad mekaniker med behörighet att kontrollera AC-arbeten. Certi-
fikatet för AC gäller i fem år, och det är en fyradagars omfattande kurs med 
mycket att läsa (lagar, riktlinjer och dokument). Andra exempel på specia-
listinriktade utbildningar är för el-bilar som har högspänning (500 V 
starkström), felsökning då nya bilmodeller släpps eller hybridutbildning av 
Toyotasystem. I en verkstad nämner de att huvudmannen (biltillverkaren) 
kräver fem dagars utbildning för alla i företaget per år för att firman ska få 
vara auktoriserad. Både biltillverkare och firma har krav på kursinnehåll. 
Ibland får någon gå kurs och sedan vidarebefordra innehållet: 

Det kan gå till så att en mekaniker går en utbildning, och sedan får han föra 
vidare det nya till arbetsplatsen; sedan ”train the trainer” på ett utbild-
ningspass. (Fältanteckning 090327) 

Mekaniker har sina områden som till exempel motor, växellåda eller inom 
el/data som diagnostekniker (den sistnämnda kräver nio dagars utbildning). 
Förutom detta specialiserar de sig och det kan vara frågan om certifikat som 
AC eller inom området radar navigationssystem och telefoni. Ett exempel är 
Parkassistant som gör att man kan fickparkera genom att trycka på en 
knapp. Andra utbildningsområden som nämns är sensorer och kameror, 
pluginhybrider/vätgas och kundrelationer. Följande citat visar en mekanikers 
inställning till vidareutbildning:  

Mek: Det är kul att utvecklas, lära sig saker.  

Helén: Om man inte tycker det då?  

Mek: Då är inte det här rätt yrke. (Fältanteckning 090319) 

Utbildning är en del av yrket och auktoriteten, företaget, styr nivån på meka-
nikers kompetens. På en verkstad får en mekaniker maximalt gå tre expert-
grenar, eftersom kunskapen behöver spridas.  

Materialet visar hur utveckling av teknik påverkar den kunskap som 
behövs för att reparera fordon. Teknikrummet förändras och skriftbruket blir 
ett sätt att sprida relevant och nödvändig kunskap. Företag har strategier för 
att distribuera kunskap, eftersom det finns en sårbarhet i att få personer bär 
stor kompetens i jämförelse med att sprida ut den i praktikgemenskapen.  
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4.1.7 Förändring i yrkeslivet ”det är mer invecklat idag” 
Att yrket har förändrats berättar en mekaniker som arbetat sedan 1967. Han 
menar att man idag lär sig andra saker i utbildningen. På hans tid var det till 
exempel svetsning och sådant som man inte har så stor användning av idag. 
Arbetsmiljön har också förändrats gällande till exempel avgaser i verk-
staden. Idag sätts en slang på avgasröret för att leda ut avgaser då motorn 
behöver vara på. Man hade förr inte samma hjälpmedel som nu, utan man 
fick ofta rulla in under bilar. Dator var han inte så säker på som de yngre, 
även fast han använder den. Ett citat visar hur en mekaniker i 55–60-
årsåldern kommenterar datorhantering: 

”Unga kan grejer som underlättar och gör att det går snabbare. Själv gör man 
så här…” (Fältanteckning 090327) 

… och han illustrerar med ett pekfingerduttande i luften. Han gav exempel 
på hur han hade blivit lärd att göra dubbelfönster, vilket underlättade 
mycket. Han uttryckte att de unga, ”De kan lära oss”, eftersom de har en 
annan vana att skriva på dator och att utnyttja funktioner. Detta visar hur de 
yngres kunskap bidrar till formandet av praktikgemenskapen.  

Ett utdrag från ett samtal med en mekaniker i 60-årsåldern illustrerar hur 
han upplever skillnader i läsmängd nu i jämförelse med tidigare: 

”det är mer invecklat idag”. Tekniken har blivit mer invecklad, vilket gör att 
”man måste läsa mer i böckerna”. ”Det var enklare teknik då, den biten har ju 
blivit mycket värre”. Det är nu ”mycket elektronik och hydraulik” och ”man 
måste ligga i för att hänga med”. (Fältanteckning 091127) 

Verkstadschefen på en verkstad beskriver den stora förändringen med 
datoriseringen i följande utdrag: 

”Det var papperslappar under 80-talet och nu är ALLT via datorn” ”Vi är 
beroende av datorn. Utan den stannar allt.” (Fältanteckning 090313)  

Fakturering och felsökning kräver kostsamma programvaror som är 
nödvändiga. Miljöaspekter är ett annat område som anställda måste vara 
insatta i och det är ”många texter och regler att följa”. Det har även blivit 
större krav på till exempel rehabiliteringsplan och utvecklingssamtal under 
decenniernas gång. Instrument för felsökning har funnits länge men de har 
utvecklats, så ”yrket har förändrats enormt på 10–20 år”. Idag måste vissa 
basbyten, till exempel byten av bromsskivor, ske med hjälp av el-system 
vilket har lett till en specialisering av utrustning och verktyg.  

Fordonsverkstadens teknikrum förändras över tid när nya artefakter och 
tekniska system införs eller utvecklas, vilket leder till att nödvändig kunskap 
omförhandlas. Att ”man måste läsa mer i böckerna” tyder på att man inte 
kan kunna allt och att kunskap förvaras i externa informationssystem som 
mekaniker har tillgång till. 
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4.1.8 Främmande språk och direktöversättning 
Mekaniker kommer mer eller mindre i kontakt med andra språk och något 
återkommande är att svenska inte alltid räcker till. Tyska och engelska 
nämns som användbara språk:  

När det kommer något nytt finns info bara på tyska, innan det är översatt.  
Man kan vara den första verkstad som har problemet. (Fältanteckning 
090327) 

Tyska är användbart inom Volkswagenkoncernen medan följande utdrag 
visar hur engelska är viktigt när dokument inte översätts: 

”Man behöver kunna läsa till exempel installationsanvisningar och där är det 
mycket engelska.” (Fältanteckning 090319) 

Engelskan är viktig för att klara yrket på ett tillfredsställande sätt eftersom 
inte alla texter översätts till svenska: 

”Viktigt att eleverna får med sig engelska. Det verkar vara framtidsspråk i 
yrket”. Förr gjordes översättning från japanska-engelska-svenska, men inte 
nu. / … / Svenska och ”språk är viktigt”. (Fältanteckning 090313) 

Även om det finns översättning till svenska kan mekanikern behöva läsa en 
mer detaljerad beskrivning för att förstå, vilket följande utdrag vittnar om: 

Översättningar finns från tyska till engelska, men ibland är det svårt när det 
är översatt i flera led, eftersom det försvinner detaljer i översättning. Hand-
ledare ger exempel t ex när man på Opel får ut felkod är den på svenska 2–3 
meningar, på engelska 10 meningar och på tyska en hel sida. Nu överdriver 
han, men han uttrycker principen. Han säger att det faller bort information 
vid översättning och att informationen kan behövas läsas på engelska för att 
få en bättre förståelse. (Fältanteckning 090326) 

Otillräckliga språkkunskaper i engelska kan få konsekvensen att mekaniker 
inte kan arbeta med garantiåtgärder. På vissa arbetsplatser klarar mekaniker 
sig bra med endast svenska, men undantag av till exempel kopplingsscheman 
som kan vara på tyska eller spanska. Då tolkas internationella symboler. 
Kunskaper i engelskan betonas dock, som i följande utdrag:  

Engelska är språket för felsökning, och de får även informationsdokument på 
engelska. Ibland kan det vara svårt att förstå något ord men oftast går det bra. 
Kundkontakt kan också vara på engelska. (Fältanteckning 090313) 

Behovet av språkkunskap varierar. Enighet finns om att textens funktion är 
viktig och att mekaniker måste kunna förstå texter och kunna tolka informa-
tion. Tydligt är att branschen är globaliserad och i ett större sammanhang är 
svenska språket litet. Automatiska översättningar via internet har kanske 
blivit ett alternativ till översatta verkstadshandböcker. 
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4.1.9 Textsamlingspunkter 
Var sker det dagliga läsandet och skrivandet? En dagplanering (fack-
anordning) för arbetsordrar och aktuella dokument förekommer. Någonstans 
finns en samlingsplats för verkstadshandböcker i bokform. Dessa samlingar 
kan uppnå 10–25 hyllmeter på grund av att det finns olika fordonsmodeller. 
En verkstad har ett bibliotek där dator, verkstadshandböcker och andra texter 
samlas.  

Vid mekanikers arbetsplats finns ett arbetsbord där de kan lägga upp 
motordelar eller annat för rengöring. I vissa företag har mekanikerna där en 
egen dator (bild 1) medan mekaniker på andra företag har tillgång till 
gemensamma datorer som är stationära (bild 2) eller mobila (bild 4):  

… har en egen dator och liksom ett stort arbetsbord som i huvudsak verkar 
fungera som skrivbord. Det är ett arbetsbord får jag veta, eftersom de 
använder det för att lägga bildelar på vid reparationer. Där ligger nu alla 
arbetsordrar, som visar vilka som är inbokade för dagen. Detta syns också via 
nätet. Datorn finns ständigt nära arbetet. (Fältanteckning 090429) 

 

Bild 1–2. Dator vid arbetsbord. Textsamlingspunkt vid dator. 

Datorn som textsamlingspunkt är central för de dagliga skrifthändelser som 
har med yrkesutövningen att göra; arbetsorder, beställningar, information 
med mera. De återkommande skrifthändelserna förekommer för övrigt i hög 
grad kring artefakterna i verkstaden, det vill säga läsande och skrivande 
kring till exempel arbetsorder, sökverktyg och olika instrument. Eftersom 
dator (ibland) och sökverktyg är mobila kan man tala om rörliga text-
samlingspunkter. Dagplaneringen fungerar i några verkstäder som text-
samlingspunkt.  

I det följande avsnittet presenteras mer specifikt vad läsande och skriv-
ande i verkstaden innebär. 
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4.2 Återkommande skrifthändelser  
Avsnittet svarar på forskningsfrågorna: Vilka skrifthändelser, situationer då 
läsande eller skrivande används, är återkommande i fordonsmekanikers 
arbete? och Vilka skrifthändelser möter elever på Fordonsprogrammet under 
sin arbetsplatsförlagda utbildning?  

Resultatet speglar läsande och skrivande i tio verkstäder som har olika 
rutiner kring vilka texter som är datorbaserade, och vilket språk som används 
vid informationsökning. Resultatet har tematiserats utifrån vad mekaniker 
och elever gör med olika typer av texter. Aktiviteten, skrifthändelsen, be-
skrivs för att få förståelse för hur och varför läsande och skivande sker. Åter-
kommande mönster för hur man använder läsande och skrivande, verk-
stadens skriftpraktiker, presenteras (4.2.9). Parallellt med begreppen läsande 
och skrivande används till exempel tolkning (bilder, ikoner), avläsning 
(skalor), fylla i, kryssa i, knappa in för att nyansera skriftbruket. Mekaniker 
och elevers återkommande skrifthändelser illustreras genom utdrag från 
fältanteckningar och en del artefakter visas i bild. Samspelet mellan hand-
ledare och elev är tydligt, och i handledningen har handledaren ansvar:  

Handledare berättar att företag har ansvaret för att arbetet blir säkert utfört 
och att man måste kontrollera vad som görs. Därför kan elev inte arbeta helt 
fritt. De samarbetar och handledaren låter x ta över vissa uppgifter. Han 
märker vad eleven klarar och inte klarar. Handledaren förmedlar en kunskap 
och handleder utifrån elevens nivå. Det är ett stöttande i praktisk kunskap. 
Han ser vad x gör och går in där det behövs. Eleven frågar då han inte vet hur 
något ska göras. Handledaren säger också till om något kan göras på ett 
enklare sätt… (Fältanteckning 090312) 

Både elev och mekaniker uttrycker att det finns stora möjligheter att utveck-
las under praktikperioderna om man visar intresse. Elever möter nya utman-
ingar och ett citat visar hur en elev uppskattar den kunskap och erfarenhet som 
finns:  

”bra med äldre gubbar som har erfarenhet” (Fältanteckning 090313) 

Elever lär sig mycket på praktiken och några av dem (tre av tio) uttrycker att 
de funderar på att läsa vidare, men kanske inte direkt efter gymnasiet. 

4.2.1 Läsning och komplettering av arbetsorder och inlogg 
För att kunna ta del av företagets datortextmiljöer behöver mekaniker logga 
in. I datortextmiljö har mekanikern tillgång till information om utbildning, 
nyheter och organisationen. Dokument som används frekvent är ofta 
datoriserade (bokningar, arbetsorder, serviceprotokoll). Mekanikers in- och 
utloggning innebär en registrering av närvaro och dokumenterar den tid som 
läggs ned på respektive jobb enligt arbetsordern. Detta görs genom tangent-
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tryck direkt i dator och ibland med en specifik datorpenna på display, vilket 
följande utdrag visar:  

Mekanikern skriver in namn och anställningsnummer på ett skärmtangent-
bord med en särskild datorpenna. Instämplingsdatorn finns vid arbetsorder-
facken där lappar ang arbeten, reservdelar, felminneslapp (?) är sorterade. 
(Fältanteckning 090327) 

Mekanikerns ”jobb” kan vara det fordon han arbetar med eller ett uppdrag av 
flera i arbetsordern. När mekanikern byter fordon hämtas en annan arbets-
order och ett annat fordon körs in i verkstaden. I arbetsordern beskrivs det 
uppdrag verkstaden fått av kunden och det är ett styrande skriftligt doku-
ment. Mekaniker läser arbetsordern och kompletterar texten genom till 
exempel att skriva in de material han behöver för reparationen. Ett utdrag 
från en elevs arbete visar läsande och skrivande i samband med en arbets-
order: 

X följer en arbetsorder (skrifthändelse) och skriver in brister eller 
kompletteringar med penna (t ex spricka i däcket) (skrifthändelse). Tillägg 
skrivs också in (skruv, ”mer av något material ifall det behöver faktureras”) 
(skrifthändelse). (Fältanteckning 090313) 

Genom läsning av och skriftlig komplettering av arbetsordern har doku-
mentet en central funktion i organisering och dokumentering av arbetet. På 
arbetsordern, ett datortextdokument, står till exempel namn på kund, vad 
som eller varför något ska utföras på fordonet och prisuppgifter. Verkstads-
chef delar ut arbeten och finns till hands för eventuell utvärdering av insats 
eller för vissa beslut. Det handlar om problemlösning, om att ha en dialog 
med kunden, eftersom insatsen är beroende av hur mycket det är värt att laga 
ett fordon för:  

De måste avgöra om det är värt att laga, och göra en felsökning. Mekaniker 
vet ungefär vad det kan röra sig om för kostnad och ger prisuppgift ... 
(Fältanteckning 090313) 

I samråd med kunden avgörs vilket jobb som ska utföras. I samband med att 
arbete utförs sker ibland korta skriftliga noteringar på kom-i-håglappar på 
arbetsbordet. Elever har inte befogenhet att logga in eller ut, men däremot 
läser de arbetsorder och skriver också in kompletteringar i dokumentet. 

4.2.2 Läsande och skrivande i samband med felsökning och 
reparationslitteratur 
Idag produceras de flesta verkstadshandböcker digitalt och några mekaniker 
uttrycker att det är billigare för biltillverkarna att distribuera dem så. Meka-
niker får läsa information i böcker för äldre fordonsmodeller och i dator-
textdokument då informationen lagras digitalt. I det senare fallet krävs ofta 
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att de skriver ut information i pappersform och tar med utdraget till fordonet 
(kanske speciellt i verkstäder där man delar dator och inte har en egen dator 
vid arbetsplatsen). Följande utdrag illustrerar hur flera mekaniker föredrar 
böcker:   

”Jag tycker att böcker är enklare att ta med och bläddra i, man slipper en 
massa papper” ”böcker är lättare på flera sätt. På datorn får man sitta och leta 
fram och tillbaka” ”man måste dra ut många kopior” om att det arbetas med 
både och (böcker och utdrag från dator) beroende på modell. Sökning i dator-
manualer kräver ofta att man skriver ut problemet och tar med det in i 
verkstaden. Lite krångligare än att ha en bok och hålla koll på var informa-
tionen är i den tyckte x. De säger att det är billigare för tillverkare att ha 
verkstadshandböcker via dator, även om det inte alltid är praktiskt. (Fält-
anteckning 090319) 

Boken framstår som enklare att sökläsa i. Flera mekaniker anser att det är 
lite krångligare att hålla reda på var informationen finns när verkstads-
handboken är i datortextdokument. 

Utmaningen för mekaniker är felsökningen och problemlösningar. Fel-
sökning görs i programvara (datortextmiljöer) och ”dosor” används (se bild 
3) som sedan kopplas till dator, alternativt kopplas fordonet direkt till dator.  

 

Bild 3. Felsökning via dosa. Elev antecknar felkod. 

Ett felsökningsinstrument kopplas till fordonets ”hjärna” och det kommer 
upp felkod som följs upp i verkstadslitteratur på skiva, i bok eller on-line. 
Följande utdrag visar hur en elev gör en felsökning: 

Diagnosdosan är bärbar och visar en mindre bildskärm med tryckt text. Infor-
mationen är på engelska i sökverktyget, som är en minidator. Fault Codes (t 
ex felkod syns i siffror) (skrifthändelse) på växellåda kommer till exempel 
fram då man kopplar sladden till bilens hjärna, under instrumentbrädan. / … / 
Eleven skriver koder vid diagnos på ett papper (skrifthändelse) och söker 
sedan upp diagnos i dataprogram (skrifthändelse) som är på engelska. Eleven 
går till en dator i ett angränsande rum (entrén) och söker information. Vissa 
dataprogram är på svenska och vissa på engelska (vissa ord är svåra menar 
både elev och mekaniker t ex rivet/popnit, men man kan förstå av samman-
hanget). Ibland får man fråga varandra om ords betydelse eller om själva 
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felet. Det är bra med ritningar och illustrationer i materialet de behöver för att 
åtgärda bilen anser x. Sprängskisser till instruktioner (skrifthändelse) finns. 
Instruktioner skrivs ut då det behövs, om man behöver ta med dem in till 
verkstaden. Jag ser att det ligger utdraget material, texter/ skisser vid datorer 
på flera ställen. (Fältanteckning 090313) 

Felsökningsprogrammet ger lösningsförslag, till exempel ”gör det med 
kabel” och ger möjlig lösning till var felet kan sitta ”byt den komponenten”. 
En lampa som inte lyser behöver inte vara trasig, utan det kan finnas andra 
orsaker i systemet som gör att den inte fungerar. Man kommer långt på 
mekaniskt kunnande i yrket, men mekaniker måste ha tillgång till data-
information. Eftersom ”allt” är styrt via styrenheter behövs kunskaper i 
grundläggande el- och styrteknik och i dagens fordon är elsystemet centralt. 
Allt i bilen registreras i dessa styrdon, även vem som utför åtgärder och vem 
som programmerar funktioner, vilket syns genom inloggningen. Därför 
gäller det att ha kännedom om vad lagar reglerar och vad som gäller vid 
programmering av funktioner. Dosorna eller programmen som används för 
felsökning är anpassade till vissa fordonsmärken.  

 

 

Bild 4. Felsökning via bärbar dator. 

Nedan visas ett utdrag från en felsökning (bild 4) i en hierarkisk datortext-
miljö: 

Mekanikern berättar att han söker information i ett register, där han får ta del 
av tänkbara orsaker. Felkoderna kan i sin tur orsaka fler felkoder. Felsökning 
visar felkoder och hur många gånger de förekommit, och även första och 
senaste gången. / … / Koderna är hierarkiskt ordnade så att det till exempel 
först står att det berör vagnstyrenhet och sedan luftläckage och sedan ”Data 
gällande, men under normalt arbetsområde”. (Fältanteckning 091119) 

Först söker mekanikern reda på vad felkoden står för och sedan går han in i 
ett annat system för att finna åtgärdsförslag: 

Sedan går mekanikern in i ett annat system och får ut ett dokument på just 
den sökvägen. Där framkommer villkor för felkod, möjlig orsak, reaktion 
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från styrenheten, märkbart yttre symtom och lämplig åtgärd. För att söka 
används bokstavs- och sifferkombinationer. … Man måste också skriva in 
nummer för åtgärd för att företaget ska kunna ta betalt. (Fältanteckning 
091119) 

I sökningen anger mekanikern siffer- och bokstavskombinationer eller 
tangenttryck, (de kallar det blindkod) för att komma framåt i systemet. Det 
finns även programvara som kommunicerar genom textkommandon. 
Felsökningen sker ibland på engelska. Under observationerna är det uppen-
bart att mekaniker diskuterar och frågar varandra vid behov. Flera mekaniker 
kan då vara involverade i en skrifthändelse, vilket utdraget visar:  

En mekaniker höll på med att i dator utforska ett kretsschema, hur kablar till 
något elsystem var placerade. Det såg ut som ett stilistiskt myller av 
ledningar. Han sa att ”man måste förstå ur det fungerar, annars är det svårt att 
göra något.” Han pratade om texten med en annan mekaniker, och han 
återvände till texten på datorn flera gånger. Jag frågade vad han gjorde och 
det var något i elsystemet som inte fungerade och han sökte information om 
vad som skulle bytas/ lagas. (Fältanteckning 090416) 

Texten låg under lång tid på skärmen och mekanikern återvände till den 
upprepade gånger för att tolka innehållet på egen hand och i samspel med en 
annan mekaniker. Samarbete kring själva texten förekommer, men oftast 
läser och tolkar mekaniker text på egen hand. 

Verkstadslitteratur finns i vissa fall i databaser som företaget är upp-
kopplade mot, med andra ord ligger biltillverkaren med programmen online. 
Innehållet i on-linelitteraturen kan därför uppdateras, vilket innebär att 
utdragen text inte ska sparas. Varje situation är ny och mekaniker vet att 
informationen kan ändras: 

 I underkanten av informationen står ”Denna information uppdateras kontinu-
erligt. Observera att utskrivet material kan vara gammalt.” (Fältanteckning 
091119) 

Kring felsökningar sker en betydande mängd skrifthändelser där mekanikern 
främst läser information på dosa/dator i klartext eller i koder, han söker 
information i dator genom att skriva in koder eller genom att läsa och navi-
gera i ett hierarkiskt system genom hyperlänkar, ett icke-linjärt läsande:  

När han söker läser han på skärmen, trycker in koder på tangentbordet och 
scrollar i texter med tydlig layout. En sida är grafiskt ordnad i tabellform där 
det finns koder, skrift och dateringar. En annan sida är uppbyggd av rubriker 
med löpande skrift i punktform. (Fältanteckning 091119) 

Vid behov skrivs texter ut för att åtgärda problemet och dessa multimodala 
texter (bild 5) kan bestå av skrift, bilder, tabeller, ritningar som till exempel 
sprängskisser och kopplingsscheman. Det är mycket läsande genom felsök-
ning och den sökning som behövs för garantiåtgärder. 
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Bild 5. Grafisk anvisning. 

Några elever observerades när de hanterade felsökning och några obser-
verades i samband med mekanikers felsökning. Alla elever i studien har 
använt felsökningsinstrument under sin arbetsplatsförlagda utbildning. 

4.2.3 Knappa in och skriva in information och åtgärder  
Mekaniker kan programmera elstyrdonen i fordon genom att följa instruk-
tioner och knappa in siffror, symboler eller textkommando i felsöknings-
verktygen. Om en funktion i till exempel en nyare modell (från 2007/08) av 
Audi ändras, registreras förändringen via felsökningsprogrammet i stora 
tekniska system, vilket innebär att biltillverkare i Tyskland ser i databaser 
om fel i fordon upprepas. Detta kan i sin tur leda till att fordon kallas in för 
omprogrammering:  

Omprogrammering i styrdon (utsprida i bilen, 20) kan göras, t ex om till-
verkarna/företaget anser att en funktion förbättras genom detta. Det är då en 
garantiåtgärd (kund betalar ej), och det är märkesföretaget som bestämmer 
vad som ska räknas till detta. (Fältanteckning 090327) 

Fordonens elsystem betonas eftersom mekanikers ingrepp registreras i for-
donet. Därför måste kunskap om bland annat lagar ligga till grund för för-
ändring: 

Samma reservdelar kan användas men de styrs på olika sätt. Samma märke 
kan också styras på olika sätt. Allt handlar om elsystemet (…) Allt registreras 
i bilen. Vem som utför åtgärder och om någon programmerar om. Det gäller 
att ha koll på lagar och vad som gäller. (Fältanteckning 091119) 

Handlingar i verkstaden är på detta sätt kopplade till verkstadslitteratur, men 
även till lagtexter. Att programmera om en funktion är en skrifthändelse som 
registreras i systemet, vilket kan leda till utveckling av tekniken. Mekanikers 
skrifthändelse utgör information i de mindre systemen i fordonen och i de 
stora globala systemen. Mekaniker som är certifierade för AC behöver regi-
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strera åtgärder efter nationell standard i Kontrollrapport för kylaggregat SFS 
2007:846, ett standardiserat dokument: 

En person (representant från Swedac?) kommer och går igenom ändringar i 
dokumentet Kontrollrapport angående AC, ändrade rutiner. Han visar hur 
blankett ska fyllas i (på dator). Vissa delar var autotext. De står en stund och 
pratar om dokumentet. (Fältanteckning 090429) 

Registrering av information sker på olika nivåer; för biltillverkaren (globalt 
genom omprogrammering av styrdon), för nationell standard (nationellt i 
Kontrollrapporter) och för företaget (lokalt i arbetsorder). Registrering av 
information kan också handla om märkning. Genom att måla en blå punkt i 
motorn intygar en mekaniker enligt instruktion att en åtgärd var utförd. Att 
skriva rätt betonas: 

”Det är viktigt att kunna skriva, när man skriver måste det bli rätt”. (Fält-
anteckning 090416) 

Eftersom elever inte loggar in har de inte befogenhet att programmera om 
och/eller rapportera information i större system. 

4.2.4 Läsa och fylla i standardiserade dokument  
Inom branschen finns olika standardiserade dokument som mekaniker fyller 
i och kompletterar. I fordon finns till exempel serviceplan som mekaniker 
fyller i åt kunden och serviceprotokoll är ett annat vanligt dokument. Här 
visas ett utdrag där handledare och elev samarbetar:  

Mellanservice 41.000 mil. De arbetar med ett 14 punkters protokoll + 
fyllaiuppgift för däckmönsterdjup. De bockar i och fyller i med penna efter 
mönsterdjupskoll. Eleven mäter mönsterdjup och fyller i siffra på blankett. 
Handledare visar var det ska stå. (”Mellanserviceprogram kundprotokoll” 
heter dokumentet). (Fältanteckning 090319) 

Serviceprotokoll liksom förbesiktningsprotokoll innebär läsande av pappers-
dokument eller datortextdokument. Skrivandet sker genom att fylla i kryss 
och siffervärden med penna eller att klicka i rutor eller skriva med tangent-
bordet. Pennan finns till hands för anteckningar. Dessa standardiserade 
dokument som är formade som listor i tabellform använder även elever. 
Nedan är ett utdrag som visar hur en elev arbetar med besiktningsprotokoll 
enligt arbetsordern: 

Dagens handledare (X alternerar) instruerar eleven utifrån arbetsordern 
(skrifthändelse) och eleven får bland annat lossa bromsbelägg, lossa hjul/sätta 
fast hjul, byta dieselfilter?, byta lampor (då han får ta bort plastkåpan och 
byta lampa till rätt sort vilket märkning visar (skrifthändelse)), tömma olja i 
stort fat och fylla i motorn där han läser av mätare för att få rätt mängd olja 
(skrifthändelse?), byta filter vid förarsäte där han läser av en filterpil, en 
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symbol (skrifthändelse?) för att den ska komma i rätt läge./ … /De hjälps åt 
och för en dialog över flera moment. (Fältanteckning 090312) 

Utdraget visar även den tolkning av symboler och skalor som sker under 
arbetet. Andra standardiserade dokument kan vara beställning av varor och 
kontrollrapporter. Beställning av varor sker via on-linedokument, vilket 
följande utdrag visar:   

Beställning av reservdelar sker via dator. Mekaniker går in på speciell sida 
för on-linebeställning och söker efter rätt delar som ska beställas. Han anger 
en kod för delar och fyller i antal i formuläret (skrifthändelse mekaniker). 
(Fältanteckning 090313) 

4.2.5 Avläsning och inställning av mätinstrument  
I fordon och i verkstaden finns olika typer av mätinstrument som innebär av-
läsning av analoga skalor, avläsning av digitala och numeriska siffervärden, 
pilar, ikoner och avläsning av till exempel tryck i bar/psi, vikt i mg, 
avgasvärden i % vol eller hjulmätning genom caster/ camber/ toe-inställning. 
Förutom avläsning sker en tolkning av värdet. 
  

 

Bild 6. Mätinstrument, hjulmätning. 

Bild 6 visar ett exempel på datorliknande mätinstrument med programvara. 
Bredvid tangentbordet ligger en 23-punkters skriftlig snabbinstruktion för 
hur man bland annat mäter vinkel på hjul. Skrifthändelser kring mätinstru-
ment kan också innebära att mekaniker loggar in för att programmera rätt 
oljemängd till fordon, vilket nedanstående utdrag visar: 

Ser även en annan mekaniker stå och trycka på knappar och frågar elev vad 
det är. Det är en inloggning till oljor, t ex växellådsolja. Man slår in sin kod 
och arbetsorder (så att rätt fordon debiteras), knappar in antal liter (volym) 
och sedan fyller den på rätt mängd automatiskt. Det finns en funktion, att 
fylla på tills det räcker också berättar eleven. Bredvid inloggningsdatorn finns 
en instruktion. (Fältanteckning 091119) 



 75

När en elev använder Wheel balancer (bild 7) får han med pilar och tan-
genter registrera mått innan hjulet sätts i rörelse och därefter läsa av resultat 
efter rotationen. Avläsningen berör flera teckensystem; skrift, ikoner och 
siffror:  

X använder ”Ta av däck- från- fälg-instrument” och då läser han av 
symboler/ siffror (millimeter gör skillnad) (skrifthändelse). Han sätter på små 
viktmärkta tyngder (skrifthändelse) för att däcket ska vara i exakt jämvikt, 
vilket visas i siffror vid rotation (skrifthändelse). / … / Han fyller i luft och 
mäter lufttrycket med hjälp av en barvisare/barmätare (skrifthändelse). 
(Fältanteckning 090313) 

 

 

Bild 7. Del av Wheel balancer. Symboler, siffror, skrift. 

4.2.6 Läsa och tolka instruktioner och ikoner 
I samband med maskiner och mätinstrument i verkstaden är det vanligt 
förekommande med instruktioner, ”snabbinstruktioner” eller användnings-
föreskrifter. Texter som uppmanar till försiktighet, det vill säga varnings-
skyltar och säkerhetsföreskrifter, är placerade för att synas. I en motor finns 
till exempel varningstext på koreanska, engelska, kinesiska och arabiska. Ett 
annat exempel är från däckmonteringen (bild 8): 

Varningstexter på ”däckskiftare” (fem språk, eng, fra spa, ty, ita) (skrift-
händelse) elev. Texten är mycket framträdande och man kan inte låta bli att 
se den. (Fältanteckning 090326) 

Eleven tolkar en ikon, en gulsvart, triangelformad dekal som indikerar kläm-
risk och när jag frågar eleven om han läser föreskriften vid däckmonteringen 
svarar han: ”ja när man börjar använda något man inte använt”. Han 
förklarar att det är viktigt eftersom han kan skada sig annars.  

Ibland ges instruktion eller varning i skrift på främmande språk och 
ibland kompletterar bild och skrift varandra. I en instruktion i en motor kom-
binerades ikon och engelsk text. Artefakter i form av ikoner blir effektiva i 
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en global kontext. Instruktioner och varningsföreskrifter läses på mätinstru-
ment och de är ofta multimodala. Varningstext syns ej på svenska. 

 

Bild 8. Ikoner, varningsskrift, barmätare. 

4.2.7 Söka och läsa (register)information 
Förutom den information mekaniker behöver i direkt samband med den 
reparation och service som utförs, behöver han ibland söka kompletterande 
information. Det kan vara information från register över tidigare arbeten på 
fordonet eller om vilken oljesort som ett visst fordon ska ha (bild 9). 

 

 

Bild 9. Datortextdokument på växellåda. 

Som nämnts sorteras och organiseras verktyg och reservdelar i ordning och 
storlekar på ett strukturerat sätt för att enkelt finna det som behövs. Märk-
ning av namn och/eller storlek finns på skyltar och på delar, som följande 
utdrag visar: 
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Elev hämtar någon del som visade sig vara fel storlek och han fick gå och 
byta del, en storleksmärkt småpryl (skrifthändelse). Prylen var i ett fack som 
var uppmärkt med storlek. Likaså behövde han ett verktyg som också var 
beroende av rätt storlek (skrifthändelse). Han läser av mått, siffror för att få 
passande delar och verktyg. (Fältanteckning 090312) 

En del bilmärken har specialverktyg som är siffermärkta och sorterade efter 
logiska principer på till exempel väggar som man kan bläddra fram:   

Verktyg från biltillverkare, anpassade till just deras mekanik, hänger på stora 
väggar i mekhallen. Det finns nummer på specialverktygen vilka hänger på 
18 väggar om ca 1x 2 m. Väggar som man kan bläddra fram liksom. Meka-
niker får information via datorn om vilka verktyg som behövs. (Fältanteck-
ning 090327) 

Märkning av till exempel hjul, delar, nycklar sker för att ha ordning. All-
männa skyltar ger information om avfallssortering, Första hjälpen och var 
gemensamma verktyg placeras. Information kan även rikta sig till kunden, 
som nedanstående text från fältanteckningar visar: 

”Eftersom vi i samband med service har monterat bort hjulen är det viktigt att 
ni efter ung 10 mil efterdrar hjulbultar. Ni är självklart välkomna in till oss 
om ni vill ha hjälp med detta.” (Fältanteckning 090327) 

Det är oklart hur aktivt mekaniker och elever läser de allmänna skyltarna. 
Man kan anta att de av rutin vet vad som står på dem. 

4.2.8 Läsande och skrivande under utbildning 
Under samtal och i intervjusamtal framkommer att utbildning och fördjup-
ning av kunskap är en del av mekanikers arbete (se 4.1.6). Därför återges 
kortfattat hur mekaniker beskriver läsande och skrivande i utbildning. I 
självstudiekurser beskrivs innehållet i studiehäftet som mycket bilder och 
kort text. Informationen kan handla om hur en ”7 växlad dubbelkopplardosa” 
fungerar tekniskt. Dessa kurser kan göras vid behov eller om man har 
utrymme för det i sin arbetstid. Korta datorbaserade kurser beskrivs som 
enkla med mycket bildstöd och även med ljud. Datorbaserad utbildning 
förekommer parallellt med lärarledd utbildning som kombinerar instruktion 
med praktisk övning. Ibland får mekaniker med sig utbildningsinnehåll i 
USB-minne för att kunna spara och vidarebefordra information på arbets-
platsen. I datorprogram finns även något som kallas e-learning, där inne-
hållet förklaras som väldigt grundläggande och kursen bygger på att man 
lyssnar, är uppmärksam och klickar fram innehållet. Andra kurser som 
innefattar till exempel läsning av lagar och regler upplevs svårare och mer 
krävande.  
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4.2.9 Fordonsverkstadens skriftpraktiker 
Under arbetet med att reparera och serva fordon har användningen av skrift 
och andra teckensystem en viktig roll för att lösa problem på ett ända-
målsenligt sätt och för att förmedla information. Digitalt läsande för 
problemlösning hör till de centrala skriftpraktikerna i fordonsverkstaden. Vid 
felsökning läser mekaniker på datorskärm eller display på sökverktyg, och 
för att komma vidare i söksystemet läses och skrivs siffer- och bokstavs-
koder, tecken eller skrift. Mekanikern söker och läser information som är 
skriftlig i hierarkiska register och ibland är skriften på engelska. Felsök-
ningsprocessen innebär läsning av till exempel grafiskt organiserade tabeller, 
texter med rubriker och löpande text i punktlistor. Läsandet kan vara 
sammanhängande mellan olika nivåer i programvaran och läsande och skriv-
ande går till synes i varandra och pågår under längre sammanhängande tid i 
jämförelse med skrifthändelser kring till exempel arbetsorder. Det kan 
beskrivas som en kedja av läsande och skrivande (genom tangent- eller mus-
tryck) och läsningen verkar vid flera tillfällen kräva eftertanke eftersom 
mekaniker kan läsa och tolka texten under längre tid eller upprepade gånger. 
Mekanikern läser och väljer information och utifrån relevant information 
sökläser och läser mekanikern för att tolka anvisningar (i skrift, bilder, 
scheman) för att kunna utföra önskvärd åtgärd på fordonet. Mekaniker 
samarbetar ibland kring skrifthändelser rörande felsökning och verkstads-
litteratur. 

Förutom digitalt läsande sker läsning på mätinstrument och andra 
artefakter. Läsande och skrivande sker på delvis olika sätt. Vid läsning av 
datortextdokument sker en parallell användning av skärmtangentbord. Läs-
andet kan partiellt vara linjärt, men det icke-linjära läsandet av olika sidor i 
datortextdokument eller av multimodala texter är vanligast förekommande.  

Skrivande för att söka och registrera information kännetecknar de centrala 
skriftpraktikerna. I samband med felsökning sker skrivande genom att skriva 
kommandon (i ord, bokstäver, siffror) för att göra rätt val och att följa länkar 
genom tangenttryck. Skärmtangentbord används för att skriva in sökord eller 
koder, för att scrolla, för att följa länkar genom tangenttryck, för att följa 
kontrollprogram, för att navigera i programvaran och för att skriva ut infor-
mation. Genom felsökningsinstrument kan styrdon programmeras vilket 
innebär registrering av information. Kring mätinstrument består skrivandet i 
att knappa in eller skriva inställningar på maskiner med hjälp av tangentbord 
eller knappar på mätinstrumentet samtidigt som läsning sker. Avläsning sker 
av analoga och digital värden och mått på skalor. Avläsning och läsning sker 
på skärmar, på instrument, på dokument, på verktyg, på skalor och i fordon. 
Teckensystem som tolkas är bokstäver, siffror, bilder, skisser, tecken, sym-
boler och ikoner. Skrift på engelska eller andra större språk förekommer.  
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4.3 Perspektiv på läs- och skrivförmåga  
Detta avsnitt svarar på forskningsfrågan: Hur beskrivs mötet med fordons-
verkstaden eller -branschen som skriftbruksmiljö av tre personer som under 
skolåren upplevt svårigheter i samband med läsande och skrivande?  

Först redovisas hur tre personer som utbildat sig till fordonsmekaniker har 
upplevt läsande och skrivande under skoltiden (4.3.1), vilket blir en ingång 
till forskningsfrågan. Sedan presenteras deras upplevelse av mötet med 
arbetslivets texter under de första åren i yrket (4.3.2). Gemensamt är att de 
har erfarenhet av ihållande problem vid läsande och skrivande.  

4.3.1 Läs- och skrivförmåga under skoltiden 
Andreas, Joel och Patrik har efter Fordonsprogrammet arbetat några år inom 
branschen. De är i 23–28-årsåldern och två av dem är anställda som fordons-
mekaniker och en av dem är anställd som bilförsäljare. Andreas berättar hur 
han vid en utredning i klass tre får ‘domen’ grav dyslektiker ”och det var väl 
då allting, cirkusen, satt igång”. Han lär sig att läsa, men upplever att det är 
mycket svårt:  

… jag hade jättesvårt för att läsa, det tog lång tid innan det kom flytande så 
att säga. Mitt problem är väl egentligen inte att läsa utan att komma ihåg vad 
jag läser. 

I grundskolan använder han talböcker för att kunna följa undervisningen:  

… i grundskolan så använde jag mig mest utav talböcker och min mamma 
läste alltid högt för mig. Det var enda sättet. Skulle jag läsa själv så var jag 
tvungen att göra anteckningar efter varje kapitel … 

Att lyssna var ett sätt för honom att ta till sig textinnehåll. Svårigheter att 
minnas den lästa texten gör det än idag ointressant för honom att läsa en bok. 
När han läser ”är det väldigt lätt att flytta ord fram och tillbaka” och han 
beskriver hur bokstäver förväxlas, b blir d och så vidare. 

Joel beskriver hur hans läs- och skrivproblem uppmärksammas i sexan 
när lärarna märker att det går dåligt för att han kanske inte bryr sig i skolan. I 
högstadiet får han specialundervisning, vilket han upplever positivt. I en 
liten grupp om tre elever i ett avskilt rum får han undervisning och han kan 
då koncentrera sig på det han ska göra: 

För då var vi mindre grupp, vi var tre stycken, i ett speciellt rum. Så det var 
mer koncentration var det. Så det var faktiskt bra. 

Patrik poängterar i inledningen av intervjusamtalet att han tror att många 
som har läs- och skrivsvårigheter väljer ett praktiskt yrke. Så kände han. 
Vidare berättar han om undersökningar där det framgår att ”han kommer inte 
att bli något läshuvud”, vilket han även känner själv. Svårigheterna handlar 
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om att han har svårt att koncentrera sig och att sitta still. Läs- och skriv-
svårigheterna fokuseras då han i sjuan inte hänger med i undervisningen, 
vilket leder till att han får gå i en speciell klass från klass sju till nio. Eget 
rum, dator och den ”specialbehandling” han säger sig få hjälper honom att 
följa undervisningen. Han beskriver när han i nionde klass är inne på MSN 
och kommunicerar med kompisar vilket leder till aha-upplevelser gällande 
ljudning: 

Så fort man skrev något galet, då fick man bara ett frågetecken. Vad skrev du 
nu? Det stavas så här och så här, ah okej. Då fick jag lära mig väldigt mycket 
att skriva två l, ng och sådana här grejer. Det kom nästan alltså i nian ungefär 
liksom, innan man börja haja, vänta här, hur man skulle ljuda …  

När han efter grundskolan ska börja gymnasiet förändras studiemiljön: 

För mig var det här ett jättestort steg bara att börja gymnasiet. Jag har ju suttit 
i eget rum i tre år. Nu ska jag tillbaka till ett klassrum med 24 elever. Alla 
pratar och det är tjo och tjim och papper. Det här kommer aldrig att gå, och 
det gick ju inte i början. 

Under grundskoletiden anpassas undervisningen genom bland annat tal-
böcker, stöd hemifrån, egen dator och avskild undervisning för Andreas, Joel 
och Patrik. Studiemiljön har betydelse för koncentrationen.  

4.3.1.1 Motstånd och frustration 
Svårigheten att minnas det de läser är gemensamt och Joel berättar hur svårt 
det är att läsa och minnas till ett prov eftersom det är mycket annat han 
fokuserar på. Han berättar om svårigheten att uttrycka sig i skrift: 

Joel: Det var så mycket text du skulle kunna, sen ska du kunna bara. Ja får du 
frågor på det, och ska försöka placera dem, sätta in dem rätt. Och sen är det 
inte nog med det. Jag har så dåligt … vi säger att jag har en hel påse, grejer 
jag vill få ut i text, men inte ens hälften kommer ut. Alltså, jag vill skriva, 
men jag får inte ut det. Jag har det, men jag får inte ut det. Det är en grej som 
jag tror väldigt många sitter inom sig. Sen blir man sur och förbannad. Ja, så 
det blir inte någonting bra av det. 

Helén: Hur kan man lösa det, hur hanterade du det? 

Joel: Ja, man blir ju frustrerad. Lösa det, för det går ju inte lösa. Jag vet inte 
vad jag ska svara på den frågan. 

Frustrationen över att inte hantera läsande och skrivande i skolmiljön åter-
kommer i hans berättelse. När muntliga uppgifter kommer på tal eller när 
han nämner den tillgång han har till ljudböcker, beskriver han även det som 
svårt eftersom han sällan har tiden som krävs. När han verkligen ger upp-
giften tid och tänker igenom alltsammans upplever han framgång i studierna. 
Han har många tråkiga minnen av skoluppgifter och han inser i jämförelse 
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med andra elever och syskon att vissa har lätt och andra har svårare för sig i 
mötet med läsande och skrivande. Bland annat svårigheten att minnas och 
fokusera: 

Det är ju mer att komma ihåg, det man sitter och läser du vet, sen är det 
annat. Man har ju hört att det är så mycket folk som och läser böcker, som att 
man blir bättre på det, men det funkar inte för mig. Alltså, jag blir så trött av 
att läsa. Nej, det är inge kul alls. Man läser någonting, jaa, sen bara äh, man 
blir bara trött och sen slänger man ifrån sig boken. Sen kanske det är så att 
jag är så dålig som person. Jag har aldrig tid att sätta mig ner och ta det lugnt. 
Som nu till exempel, nu sätter vi oss ner och tar det lugnt, pratar igenom 
saker. Det är hela tiden bara saker liksom. Det är ju också en sak som kan 
påverka. 

I utdraget nedan uttrycker Patrik hur motgångar blir en utmaning både för 
eleven och för läraren: 

Sedan krävs det också att lärare ska ha ett riktigt bra tålamod. Det blir ju så, 
att när man inte har tålamodet och det fungerar inte och så försök igen och 
försök igen, fan det går inte, och så försöker man igen och så försöker man på 
ett annat sätt, och fan det går inte. Det går inte, sju gånger, det går inte. Då 
blir man ju förbannad. Sedan, jag vet inte, jag vet inte hur många gånger jag 
slängde papper i rummet, slog på datorer, kasta musen, jag vet inte hur 
många gånger. Det är en utmaning. Det gäller att man ska få ett bra tålamod 
själv. 

Han har många gånger ledsnat på allt motstånd i samband med texter, som 
när han försöker att läsa böcker och innehållet inte registreras, när det är 
svårt att komma igång med uppgifter eller när han lämnar in skrivuppgifter: 

… så får man tillbaks det och då är det sådana här streck på vartannat ord du 
vet, vad fan är det här. Grammatikfel och alltihop, men de vill ju bara att man 
ska lära sig det, men jag vet inte vad man ska satsa på. 

Då gäller det enligt honom att man från lärare ska få höra lika mycket posi-
tivt som negativt. För, förutom från skolan, känner han stor press från både 
sig själv och föräldrar: 

Det gäller att man ska få höra lika mycket positivt som negativt. 

Dessutom framgår betydelsen av att man inte vill utmärka sig: 

Man vill inte bli utsatt. Man blir lite så, man sticker ju ut. Och man vill ju inte 
det. 

Skolmiljöns normer har betydelse för hur elever ser på sin förmåga och 
vilken bild de får av sig själva. 



 82 

4.3.1.2 Prioritering av det praktiska 
Joel upplever att han fick stöd i skolan och att lärare engagerade sig, men 
han är inte riktigt nöjd med resultatet. Trots att han försökte upplevde han 
inte att det gav förväntat resultat. Det gör att han undrar om hans läs- och 
skrivsvårigheter går att förbättra. Motgångarna gjorde att han föredrog de 
praktiska momenten i utbildningen: 

Nu har jag aldrig gillat att sitta i skolan och sådana grejer. Du vet man har 
försökt, försökt, försökt och liksom, det blir inte roligare av att det inte går 
bra, och då känner jag att jag gillar hellre att vara ute och jobba och du vet då 
är det, det här med fart och fläkt hela tiden, andra grejer, det praktiska. Det är 
det som är mycket roligare. 

Patrik beskriver också hur motgångar i studier gjorde att han stundvis tapp-
ade lusten och började skolka. Intresset för fordonspraktiken gjorde dock att 
han även tyckte att det var roligt i skolan: 

Det är ju väldigt viktigt att du har ett intresse. Har du ett intresse som jag för 
fordon då blir det ju kul att hålla på med det. Då blir det helt annorlunda, och 
sedan blir det mer praktik, man vill ju komma bort från böckerna. Så mycket 
som möjligt. 

Andreas har intresse för och stor praktisk erfarenhet av fordon. Svenska, 
matematik och engelska fick han betyg i och han uttrycker:  

Skulle vi läsa böcker eller något och sådant, då var det min lillasyster som 
läste och lämna in recensioner. Jag sket fullständigt i det, om man får säga så. 

Andreas upplever att han inte blev riktigt tillfredsställd i skolan och att han 
var en av dem som bara sitter och vickar på stolen. Utdragen illustrerar hur 
Andreas, Joel och Patrik prioriterar praktiska moment som intresserar dem. 

4.3.1.3 Engelskan 
Engelska väljer Patrik bort, för den ser han ingen idé att ge sig på. Det är all-
deles för svårt med grammatiken. Även för Joel är engelskan så svår att det 
förutom det allra mest grundläggande är svårt att komma vidare:  

… då kommer man tillbaka till det här som är jättelätt i engelska liksom. Det 
känner man ju, det kan man. Och sen går man ett snäpp till. Det här går ju 
inte, man bara, vad är det för fel på en. Liksom grunden går ju in, men om du 
ska ta ett kliv uppåt i trappan, då blir det direkt svårt. 

Engelskan upplevde även Andreas som särskilt svår under skoltiden. Lärarna 
uppmärksammar inte riktigt de svårigheter han har och än idag anser han 
engelska vara svårt: 
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Ja, alltså engelska har jag jättesvårt för. Det som har räddat min engelska det 
är i princip TV-spelen bara. Det är därifrån jag har lärt mig engelska. I skolan 
så, man uppmärksammade inte riktigt dyslexi, så att det vart ju tråkigt. 

Engelska är det ämne som de alla specifikt nämner som svårt under utbild-
ningen. 

4.3.1.4 Lärarrollen 
Patrik menar att det fanns en förståelse i omgivningen för till exempel hans 
ibland oläsliga texter. I skolan fick han det stöd han behövde, men hemma 
kunde han inte få hjälp med läxor eftersom mamman försökte hjälpa, men 
även hon upplever svårigheter vid läsning och skrivning. Det framgår att 
några lärare var speciellt betydelsefulla eftersom de såg hans svårigheter och 
stöttade honom i undervisning och i andra val. Någon som bryr sig om, ger 
en positiv energi och finns där när det behövs. Lärare bemöter Patriks läs- 
och skrivsvårigheter på olika sätt och han jämför med sin yrkeserfarenhet: 

… vissa lärare förstår det riktigt bra, och andra ”du har lite svårt att läsa, 
hallå, det här är väl inte så jävla svårt”. Det gäller också att hitta andra vägar. 
Det är samma sak på bilsidan. Ska jag montera någonting och va fan, det här 
gick inte då, så försöker jag en gång till och det gick inte. Då gäller det att 
lärarna i sådana fall måste försöka på ett nytt sätt. Det är väldigt viktigt, för 
det går inte. Det är som på bilar, oj här var något rör, vi kanske måste ta bort 
det här röret och då får man prova något nytt. 

Joel utrycker att lärare försöker, men att de kanske inte har den information 
som behövs för att det ska bli bra: 

Ja, det är så tror jag, att lärare försöker och försöker och försöker, men jag 
tror inte att de har rätt information. 

Patrik är inne på samma spår när han säger att lärare behöver information om 
hur respektive elev fungerar: 

Jag tror att det gäller att läraren ska sätta sig... alltså alla elever är olika. Alla 
har olika problem. De kanske ser lika ut, jag menar, jag har haft polare som 
haft problem båda har dyslexi, men den ena har ADHD och den andra har 
ADD, jag menar det blir helt annorlunda. Vissa kanske har svårt att 
koncentrera sig och andra kanske har svårt att sitta still. Det gäller att fråga 
eleverna liksom, hur känner du. Jag tror alltid det är bra att eleverna får jobba 
i lugn och ro. Det har hjälpt mig väldigt mycket. 

Patrik nämner den variation som lärare kan möta och att det inte syns hur 
individen fungerar. Elever fungerar på olika sätt och om variationen är bred 
behövs reflekterade strategier i klassrummet. Med andra ord kan lärare 
behöva en specialpedagogisk beredskap för att hantera variationen av elevers 
behov.  



 84 

4.3.2 Mötet med yrkeslivets texter  
Under Fordonsprogrammets arbetsförlagda utbildning respektive under deras 
första tid som anställda använder de texter i verksamheten. Hur beskriver de 
detta möte? Joel beskriver till exempel hur han på APU får använda dator i 
hög grad. När det var fel på en bil fick han läsa texter på svenska. Han upp-
lever att det inte direkt är några svårigheter, men som han uttrycker det: 

Sen måste man ju tänka lite praktiskt. Hur fungerar den delen och liksom så. 
Det går liksom inte bara att läsa texten. För det funkar inte för mig i alla fall, 
man måste fingra på det. / … / För att liksom känna hur det känns. 

Andreas uppfattar att läsande på arbetet är kontinuerligt, att det alltid är 
något som han behöver läsa sig till för att förstå. Som exempel berättar han 
att det kan vara en arbetsbeskrivning på vad som helst:  

Andreas: Kommer det en ny modell och du ska byta en glödlampa för första 
gången måste du få en arbetsbeskrivning för att se hur, how to do. 

Helén: För lampan bara? 

Andreas: Precis. Det är så avancerat att bara byta en glödlampa idag. Det är 
inte många kunder som klarar av att göra det själv. 

Vidare beskriver han hur han försöker ta det lugnt för att tänka på vad han 
läser. Arbetskamrater ställer upp om han frågar. Patrik berättar om hur stress 
påverkar läsningen och om svårigheten att komma igång med uppgiften:  

Ta bort stress, andra tankar. /… / om jag börjar med en grej, att komma igång 
med det, är det svåra. 

Mekanikerna respektive bilförsäljaren uppger att de inte har problem med 
läsande och skrivande inom yrket, utan de har funnit sätt att hantera det. 
Nedan tematiseras situationer där de ser möjligheter respektive där de mött 
något slags motstånd i samband med läsande och/eller skrivande. 

4.3.3 ”Man ska liksom inte skämmas. Det är där den stora 
haken ligger”  
Citatet står Patrik för och han säger att det är först på gymnasienivå som han 
börjar acceptera sina koncentrationssvårigheter och lär sig att berätta om sina 
läs- och skrivsvårigheter:  

Man ska liksom inte skämmas. Det är där den stora haken ligger. Men jag 
tror att det är svårare att acceptera det i gymnasiet, och i skolan. Man växer 
ifrån det. Man måste haja det själv. 
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Detta ser han idag som väldigt viktigt. Han menar dock att det är svårare att 
acceptera det under grundskolan och i gymnasiet än i arbetslivet. Under 
skoltiden vill man inte sticka ut, men idag erkänner han sina svårigheter:  

Jag har fortfarande otroliga koncentrationssvårigheter, så att typ som nu när 
jag hör andra så här blir jag väldigt lätt fokuserad bort från den jag pratar 
med, samma sak sitter jag i grupp om jag ska koncentrera mig och läsa 
någonting till exempel så hör jag någon sitta och prata om något samtals-
ämne, då är det lätt att man kopplar bort.  

Andreas konstaterar han att vant sig att leva med sina läs- och skrivsvårig-
heter och att det i dagsläget inte stör honom, och de på hans jobb tänker inte 
heller på det. Något som de alla förmedlar är att man får öppna munnen om 
man har problem och att man behöver lära sig att inte skämmas för dem. Det 
är inte några problem i arbetslivet när de förklarar att de har läs- och skriv-
problem. De beskriver liknande erfarenheter; att de i omgivningen visar 
förståelse och hjälper till om man pratar om sina svårigheter. Ett osynligt 
stöd finns i verksamheten, bland arbetskamraterna: 

Stödet fanns, det fanns. Och sedan just när du jobbar i en sådan här bransch, 
jag vet inte hur andra är, men just fordon, det är alltid man hittar, man känner 
igen sig själv. Man känner de vuxna, de är likadana. Lika bakgrund. Jag vet 
inte. Det gäller att hitta det man tycker är kul och sedan får man jobba med 
det. Man får koncentrera sig på det man är bra på. 

Patrik reflekterar över effekten han får genom att prata med sina praktikanter 
från gymnasieskolan om sin begränsade läs- och skrivförmåga. Han upplever 
att han kan stötta dem så att de kan prata om sina svårigheter också: 

Jag försöker prata väldigt mycket med, man ser ju på praktikanter som 
kommer ut. Okej, den här, jag ser likhet i mig själv. Och börjar jag prata om 
det och jag inte skäms över det, då gör inte de det heller. 

Man kan säga att skolan uppmärksammar läs- och skrivprocessen, och för-
ståelse av texter, vilket kan leda till stöttning i läsande och skrivande. I 
arbetslivet finns ett läs- och skrivstöd i praktikgemenskapen genom att ta del 
av den distribuerade kunskap som där finns.  

4.3.4 ”Nervös 24 timmar om dygnet” 
Att mötet med arbetsmarknaden är påfrestande visar Patriks uttalande:  

Alltså du är ju nervös 24 timmar om dygnet när du är på jobbet och det är 
nytt. Jag har aldrig varit inne på arbetsmarknaden med samma grej, så att, 
men det får liksom bära eller brista, det är bara fråga som gäller. Och sedan 
får du ju väldigt mycket stöd, och det går ju väldigt mycket åt pipan i början. 
När man ska skriva sin första arbetsorder och så ska kunden få betala och 
man har ingen aning om vad som är mycket och vad som är lite. 
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Att fråga är det som gäller. Första arbetsordern är en utmaning att skriva och 
han erkänner att det blir fel i början. Samtidigt berättar han om allt stöd han 
som nyanställd får. Företaget ser den första tiden som en upplärningsperiod:  

De säger så här, du blir inte mek hos oss, kan de säga, förrän om två år, för-
rän vi ser dig som en mek. 

Systemet fungerar så att kunderna ringer till en växel för att boka tid på den 
verkstad där de vill lämna in sitt fordon. De som bokar in fordonen ser vil-
ken behörighet mekanikerna har och det syns om man är ny på företaget, om 
man kommer direkt från skolan. De nya kan inte garanterat hålla tidplanen. 
Verkmästaren lägger då in textkommentarer som ”enkla arbeten” och ”långa 
tider”, vilket i praktiken innebär att de på bokningen inte bokar orimligt 
mycket för de nyanställda. Men med tiden som går, blir det allt fler jobb att 
utföra per pass. Huvudsaken är att arbetet blir bra utfört säger han. Det finns 
med andra ord ett organisatoriskt stöd för nyanställda där arbetsuppgifter 
anpassas för de nya i branschen. Successivt ökas mängden och kanske 
svårighetsgraden på arbeten, och arbetstagaren deltar och lär med en allt 
eftersom ökad kompetens i praktikgemenskapen. 

4.3.5 ”Är du inte social då får du ingen hjälp tillbaka… Det 
är A och O” 
Så formulerar Joel sig och uttrycker något som är återkommande i 
materialet. Att vara social och ställa upp för andra är viktigt i yrket eftersom 
man ibland inte har aktuell kompetens eller för att man behöver hjälp med 
något. Även i kundrelationen är det en viktig del och han konstaterar: 

… jag har utvecklats socialt i alla fall. Att jag kan ta en kund /…/ Så att det är 
som det är. Alla är olika. 

Andreas kan behöva be om hjälp när han har svårt att förstå texten: 

Ja det är ju varje dag man möter läsningen och det är bara att försöka ta det 
lugnt och tänka på vad man läser för någonting. Det är väldigt lätt att flytta 
ord fram och tillbaka, och bokstäver, b blir d, och… Ibland blir det rätt 
knasigt och då går jag och hämtar en jobbarkompis så får han läsa för mig. 
Det är inte mer än så. 

Det handlar om att ge och ta, att ställa upp för andra och att kunna be om 
hjälp själv. I början när de möter nya problem som nyanställda behövs extra 
mycket hjälp och det väcker frågor om hur mycket man kan besvära de 
andra: 

Man vill ju inte fråga andra för ofta, då tror de ju att man inte kan någonting. 
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Patrik uttrycker detta men även att man med tiden lär sig att känna igen det 
som är vanligt förekommande och att man därmed blir mer självgående i 
yrkesutövningen. Att kunna be om hjälp och att ställa upp för andra åter-
kommer och är en strategi som framstår som gällande överlag i praktik-
gemenskapen.  

4.3.6 Information genom skrift och/eller bild  
Ett längre utdrag från ett intervjusamtal får belysa vad mekaniker kan möta i 
yrkesutövningen; att hantera sifferkoder för felkoder och verktyg, att söka 
information för att laga bromsar, att hantera stress i samband med ackords-
arbete, samarbete inom yrket, att tolka information via skrift eller bilder och 
att inte spara aktuell information. Dessutom framgår att det finns olika 
uppfattning om i vilken omfattning de använder text, eller kanske olika 
uppfattning om vad text är. Utdraget inleds med att vi pratar om siffrornas 
betydelse i text: 

Patrik: Allting går på siffror i stort sett. 

Helén: Jag såg det med koderna. Det var intressant det jag fick, jag tittade på 
det. 

Patrik: Allting är siffror, du har siffror på delar, speciella artikelnummer 
kallas det, du har siffror för felkoder, du har siffror på verktyg. Ska du ha ett 
speciellt verktyg då trycker du bara in siffrorna, så att det är inte så mycket 
text egentligen. 

Helén: Nej. 

Patrik: Sedan kommer man ju till vissa ord.  

Helén: Eller, jag ser ju att det är text.  

Patrik: Ja, ja.  

Helén: Det är ju mycket text. Alla de här registren du går in i och tittar.  

Patrik: O ja, om man ska… Det går ju inte. Det var som någon gång när jag 
skulle gå in och renovera ett par bromsar då skulle jag gå in i det här systemet 
för att få hjälp, hur jag skulle gå tillväga, punkt för punkt, men jag menar, får 
du ut så där hundra sidor ur skrivaren, det går ju inte att läsa. Och så jobbar 
man ackord och du vet, så ska kunden ska ha bilen vid fyra, bilen får inte stå 
och så vet du inte hur man gör. Man känner sig som, ja, du vet det är som om 
du skulle hålla på, du vet ingenting om den här grejen och så ska du laga den. 
Kunden står och väntar, då får man ju lite panik, men oftast så löser sig det, 
men det blir ju för stressigt och för bråttom. Då kan de faktiskt lägga in en till 
mekaniker eller, om det finns en ledig. Så, det handlar om att ge och ta. Jag 
menar, ibland kommer någon och hjälper mig och ibland så kanske någon 
annan har problem och jag inte har något att göra så går hjälper jag honom. 
Så att det är lite ge och ta.  
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Helén: Om man får en sådan där utskrift på hundra sidor, går man hellre och 
frågar någon då eller …  

Patrik: Jag brukar skicka den i papperskorgen, eller använda bilderna. Man 
kan ju bläddra lite snabbt och se ungefär här är jag, vad säger bilderna, 
texten. Och så läser man lite snabbt. Ja, ja. Det är ingenting man spar på 
texten.  

Utdraget visar att bilder kan vara en väg till snabb information och att meka-
niker behöver söka efter den information som är relevant i stunden. Detta 
förutsätter en kunskap om hur materialet är strukturerat för att effektivt finna 
rätt information. Andreas beskriver möjligheten att välja hur man tar 
information ur text. Han tolkar bilder i arbetsbeskrivningar, eftersom det ofta 
är rikligt av dem: 

… och ofta läser jag inte ens texten utan jag tolkar bilden i stället. 

Patrik beskriver hur bilder finns som alternativ till text. I det företag han 
arbetar finns flera system som de arbetar aktivt med. Det finns system för 
felsökning och system som fungerar som problemlösare. Det sistnämnda 
används till att ta reda på fakta, reservdelar och för att få information om hur 
man ska göra. Om man skriver in chassinummer eller bilmodell kan man 
sedan välja under två flikar för att nå information; antingen går man in och 
läser av skriven text eller så kan man göra samma sak med bilder. Om man 
ska hålla på med till exempel kylsystem, då trycker man kylsystem och då 
kommer det kylare, slangar, och så går man vidare steg för steg. Alternativt 
finns en bild på en hel bil uppdelad i delar:  

Eller så kan man göra det med bilder. Så då trycker man bara, det är en hel 
lastbil uppdelad i en massa delar så här, så ser man bara och då är en bild på 
en kylare om man vet hur de ser ut då går man in på kylsystem. Sedan får 
man då gå in på text, men du kan gå grunden på bilder. 

Det finns även bildstöd i söksystem för dem som har svårt att läsa. Man kan 
klicka på ordet avgasrör och så kommer det upp en bild på det. Man kan 
även få hjälp med engelska ord. De anställda kan anpassa sin sida efter egna 
behov:  

Har jag problem som till exempel att jag ser dåligt, då kan jag förstora upp 
texten på bilden, jag kan ändra språk, man kan göra det mesta med sin egen 
inlogg. 

Vid utbildning används enligt Andreas bild i stor utsträckning kombinerat 
med skrift: 

Vi har ju något som heter självstudiekurser som kommer hela tiden. Det är en 
liten bok, väldigt pedagogiskt, mycket bilder och kort text, inte en massa 
utdrag ur en text. 
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Multimodala representationer är inom yrket en självklar del i manualer och 
utbildningsmaterial för att presentera information. Information som framgår i 
ritningar och scheman skulle bli svårtolkade i endast skrift. Bilder används 
även som alternativ till text i system som används inom branschen. Likaså 
kan skrift användas som komplement till bilder. Varje teckensystem har sin 
potential för att skapa mening och olika teckensystem kan komplettera var-
andra. Med andra ord sker en interaktion mellan teckensystem. I förmed-
landet av information framgår teckensystemens sociala, kommunikativa 
funktion.  

4.3.7 Siffror ”då blir det alltid svårt, när det är komma” 
Siffrornas betydelse i texter uppmärksammas av en mekaniker. Allting är 
siffror, menar Patrik, och räknar upp siffror på delar, speciella artikel-
nummer, siffror för felkoder och för verktyg. Han konstaterar att han inte har 
problem med siffrorna på samma sätt som med orden för då hade han haft 
verkliga problem i yrket eftersom det består av otroligt mycket siffror. När 
han däremot ska räkna huvudräkning stöter han på svårigheter:  

När man mäter slaglängder då ska man mäta att en axel går så mycket och då 
ska man räkna från en... Det är en pinne som går så här, då ska man mäta 
först hur långt det är så från (?) och bromsen då åker den ut så där, då ska 
man räkna ut hur mycket den har åkt ut och det blir ju huvudräkning och det 
tar ju, det tar ju, för mig tar det jättelång tid. Och jag sitter med mobiltelefon 
och miniräknare och det är nio komma grejer, då blir det alltid svårt, när det 
är komma. 

Denna episod har blivit ihågkommen av hans arbetskamrater eftersom det 
tog oproportionerligt lång tid att räkna ut det. Decimalsystemet som redskap 
vållar honom problem, och trots strategier med hjälpmedel i form av arte-
fakter upplevs räkneoperationen som svårhanterlig. 

4.3.8 Det yttre rummets betydelse 
Patrik berättar hur man måste ha kännedom om hur man fungerar i olika 
situationer och ger exemplet att det fungerar bättre för honom om det är tyst 
då han ska läsa. I verkstaden är det ljud av skiftande slag och han berättar 
om hur det kan påverka honom: 

Vi skulle gå en kurs här för vi skulle byta ett program, och så sätter jag mig 
vid en av datorerna och ska gå den här datakursen. Sedan finns det inga 
hörlurar på datorn eller högtalare eller någonting. ”Sätt dig ner här, nu är det 
kurs xx (hans namn)”, mitt i kundmottagningen, fullt spring på alla meka-
niker. Sedan, den ena datorn den går på samma kurs, men den ligger före så 
den pratar med samma röst som min dator, plus att den bredvid där, då var 
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det också samma kurs men då var det på finska i stället, och så ska jag sitta i 
mitten och höra det. Jag sa bara ‘det här går inte’.  

I situationen kunde han inte koncentrera sig på innehållet i den kurs han 
skulle genomföra. Han fick förklara omständigheterna, vilket resulterade i att 
han kunde gå ut till lagret och genomföra kursen. I samband med detta 
exempel uttrycker Patrik hur viktigt det är att prata om sina problem och inte 
skämmas. Stress är också något som påverkar honom: 

Som i mitt fall, då är det stress, det får absolut inte finnas stress. 

Joel och Andreas betonar också vikten av att ta det lugnt, att ge läsandet och 
skrivandet tid. Vikten av att arbetet blir rätt utfört återkommer i mekanikers 
uttalanden. Att hitta egna strategier för att underlätta läsning är följande ett 
exempel på: 

Jag ser att x använder ett papper som linjal, som stöd, när han läser text vid 
felsökning. Jag frågar om det är svårt och han säger att det tar tid att lära sig. 
Det är svårt ibland men det måste få ta den tid de tar, eftersom det måste bli 
rätt. (Fältanteckning 091119) 

Miljöns betydelse för att kunna koncentrera sig återkommer i verkstaden. Att 
sitta på lagret och göra en kurs blir en lösning då det inte finns tysta platser 
för lärande. Tiden blir också viktig i den mån att försöka ge uppgiften tid 
utan att känna stress. 

4.3.9 Stavning ”Det måste se bra ut till kunden” 
Gemensamt är att de anser sig ha svårt för att stava. Skrivandet på arbets-
platsen fungerar men de är medvetna om sina begränsningar. Patrik säger att 
han inte får något stöd direkt för sina läs- och skrivsvårigheter, men att det 
bara är att fråga. Svårigheterna upplever han inte som grova:  

Jag kan ju läsa men jag mixtrar med ord, jag kan sätta ett ”a” mitt i smeten, 
och så kan det låta jättebra när jag skriver det, men sedan om jag läser igen: 
”Vad fan har jag skrivit”, så jag ser ju att jag gör fel. Men jag kan läsa 
igenom det tre, fyra gången och ändå missar jag hälften. 

Serviceprotokoll är ett vanligt förekommande dokument och det handlar om 
anmärkningen, ändringar och tillägg som mekanikern skriver in direkt i ett 
datortextdokument. I dokument blir det enligt Andreas många stavfel. Innan 
kunden kommer för att hämta bilen och dokumentet, ringer kundmottagaren 
till kunden och därigenom läser någon igenom och rättar det skrivna innan 
kunden får det. Stavningsprogram i programmet för serviceprotokoll finns 
inte, men han tillägger att det kanske finns på tyska eftersom det är tyska 
program. 
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Som bilförsäljare behöver Joel söka information om bilen han får in för 
försäljning, för att kunna beskriva den utförligt i annonsen. Genom att ringa 
till exempel BMW och uppge registreringsnumret får han information om 
bilens utrustningspaket, vilket han får skriva upp. Eftersom han har svårt att 
stava försöker han se hur andra skrivit: 

… det kan vara svårt att uttala ordet, eller att få det rättstavat, men då brukar 
jag alltid gå in på till exempel blocket. Så söker man på samma bil och då ser 
man oftast folk som kanske har stavat det rätt, men det vet du ju inte, men det 
har ju hänt mig flera gånger att äh men jag tar den texten och snor den men, 
för det är så här, han har rätt, men det är fel.  

Han berättar om hur han tror det är ett smart sätt att hitta rätt stavnings-
förslag, men att det sedan då han lagt ut annonsen på Internet visar sig att 
chefen upptäcker att han stavat fel och då får de hjälpas åt att omarbeta 
annonsen. Så kan det gå menar han eftersom det inte finns något direkt 
stavningsprogram som kommer åt de här orden som är så specifika för 
branschen. Han upplever att han hanterar utmaningen i att skriva men att det 
krävs koncentration och framför allt tid: 

Ja, det funkar. Det gäller bara att ge det tid, åt det, och det är det man är dålig 
på. Äh, jag har inte tid, jag har inte tid, men nej du måste ge tid. Du måste få 
ut… Desto mer det står om en bil, desto bättre är det. Det kan vara små saker 
som gör en hel affär. Om du inte får med det, ja, det är, det är nästan liv och 
död alltså. Du måste ha med det där viktiga. Det kan vara hela bilen är 
perfekt. Sen bara, jaha men den hade inte, ja nu vet jag inte, den detaljen. 

Alla bilar har ”tusentals olika ord” och han är fundersam över om det går att 
skapa något anpassat stavningsprogram. Det finns ett branschspråk med 
fordonsspecifika ord som han menar beskriver nyanser och kvaliteter: 

Om man ställer två bilar bredvid varandra. Det är så mycket som skiljer dem. 
Alltså det kan vara, alltså det är samma sak, men de har två olika ord för att 
det ska låta lite bättre, låta lite exklusivare, på den bilen. 

Att företagets ansikte utåt är av betydelse beskriver Joel då han berättar om 
och upprepande betonar att de anställda hjälps åt för att texten ska se bra ut 
inför kunden. Om någon har svårt för någonting är det inte bara en själv som 
kan lösa problemet menar han och trycker på vikten av att de hjälper och 
peppar varandra. Här framgår att samarbete sker kring texter och att de 
motiveras av att få det rätt inför kunden: 

Det är likadant med mina chefer. De frågar oss, alltså, hur många är vi, vi är 
åtta stycken. Vi frågar varandra, du vet, om stavning. Det måste se bra ut till 
kunden. 

Andreas, Joel och Patrik använder flera strategier för att stavningen ska bli 
rätt utåt, mot kund. Strategier kan vara att andra får granska texten, att de 
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frågar arbetskamrater eller chefer, att försöka finna mönster för stavning på 
nätet och att själv försöka ta det lugnt och granska texten för att få en korrekt 
stavning. Anpassade stavningsprogram för branschen känner de inte till.  

4.3.10 Främmande språk ”det är direktöversättning också, 
från tyskan” 
En av mekanikerna arbetar med tyska bilar vilket innebär att han möter fler 
språk än svenska i verkstaden. Ny litteratur hinner inte översättas till svenska 
och då är det tyska eller engelska som gäller. All information finns på tyska, 
sedan översätts det till engelska och i mån av tid blir det svenska. Detta kan 
innebära svårigheter eftersom Andreas har svårt för engelska. Dessutom 
”kan man hamna i det att man helst skulle behöva läsa tyska fastän man inte 
kan”. Ytterligare en utmaning i mötet med texten är att:  

… det är direktöversättning också, från tyskan, så de kan ju skriva en sak 
men man menar en annan sak.” 

Den tyska texten översätts alltså ord för ord vilket mekanikern uttrycker som 
att orden ibland blir helt bakvända. Under åren har han dock vant sig att läsa 
dessa direktöversatta texter. Alla nämner att de haft och har svårigheter med 
engelskan och inom branschen används enligt Andreas engelska uttryck i 
fackspråket: 

… sen engelska (…) det är alldeles för lite fackspråk i skolan, så när du 
kommer ut på verkstaden så möter du jättekonstiga ord. Ja som egentligen… 
Det är samma sak men fackmannamässigt så skriver man eller säger någon-
ting annorlunda, men slutsatsen blir den samma. 

Branschbegrepp får de lära sig i praktikgemenskapen allt eftersom. 

4.3.11 Läsa och skriva för att komma ihåg och för att lära 
Skrivandet används av Patrik för att komma ihåg något, eftersom han enligt 
egen utsago har ett riktigt dåligt minne. Han kommer bättre ihåg innehållet 
när han skriver ned egna anteckningar på papper, till exempel under en kurs. 
”Då kommer jag ihåg det på ett helt annat sätt”. ”Skriver jag ner någonting 
som jag egentligen tycker är oviktigt då fastnar det omedvetet”. Han får 
frågan om han antecknar i datorn eller på papper: 

Nä, jag skriver på papper. Som förra veckan satt jag och gjorde en kurs. Då 
satt jag och då kom det en och ”Vad fan sitter du och ritar” ”Jag gör en 
kludd” ”Det står ju där nere vad du ska göra. Det står ju registreringsnummer 
och chassinummer”. Jamen skriver jag det här, då kommer jag ihåg.  
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Mekaniker behöver vidareutbilda sig fortlöpande för att till exempel lära sig 
sökverktygens funktion eller för att specialisera sig och få behörighet. 
Andreas beskriver hur företagets internutbildning har uppmärksammat dys-
lexi och att anställda av olika skäl kan ha läs- och skrivsvårigheter: 

Så det är första frågan när du kommer dit, det är i princip, är det någon som 
har läs- och skrivsvårigheter och säger man att man har det så frågar de hur 
man ska vi lägga upp kursplanen, så får alla rätta sig efter den personen. 

Genom upplägget ligger de steget före eftersom de anpassar utbildningen 
efter anställdas förutsättningar. Vill han ha provet muntligt så får han det. 
Han beskriver utbildningen som ett varvande av muntlig teori och mycket 
praktiskt, och han påpekar att det inte direkt kan jämföras med utbildningen i 
skolan. En föreläsare berättar om innehållet och alla får kursmaterialet: 

… du får ut hans kursmaterial, samma bilder och samma text, och han står 
och berättar om alla bilder, materialet och sen kontrar det med praktisk 
övning hela tiden. 

Slutprovet brukar bestå av åtta frågor och enligt mekanikern är det mycket 
grundläggande kunskap och därför blir det ytligt. Han beskriver hur sys-
temen idag är så stora att det skulle ta en månad att gå igenom allting. 

I dataprogram finns även något som kallas e-learning, där mekaniker kan 
gå in och gå kurser inom vissa områden om de för tillfället inte har något 
jobb på gång. Innehållet förklaras grundläggande och kursen bygger på att 
man lyssnar och är uppmärksam och klickar fram innehållet:  

Det är ungefär två ritade gubbar tecknat ungefär och sedan en pratbubbla och 
så ska man trycka ungefär. Så går hela kursen. 

Sedan finns även kurser man behöver för att följa med i utvecklingen, till 
exempel data, elsystem (väldigt svårt enligt en mekaniker) och lastbilsteknik. 
Kurserna är oftast provfria och om det är prov är det för att se hur mycket 
man lärt sig. Inget registreras. Sedan finns det kurser som ger certifikat och 
där krävs prov och ”då är det ingen lek”. Proven kan göras på arbetsplatsen 
eller där kursen går och det är ingen tidspress utan man kan ta den tid som 
behövs, vilket gör att man slipper känna press. Intressets betydelse för att 
genomföra kurserna betonas av Patrik:  

Har man inte intresset då fungerar det inte. 

Materialet visar att utbildning och ett vidare lärande i verksamheten inne-
fattar skrifthändelser av varierad svårighetsgrad, och att utbildning till viss 
del ligger i mekanikerns intresse. I organiseringen av utbildning, i egna 
strategier och i tekniken finns valmöjligheter och stöd som underlättar för 
mekanikers fortsatta lärande. Ett lärande som är nödvändigt för företagets 
kompetensbehov i en bransch med snabb teknisk utveckling. 
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4.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Hur ser fordonsmekanikerns arbetsmiljö och skriftbruksmiljö ut?  
Huvuduppgiften för mekaniker är att reparera och serva fordon eller 
maskiner och det omedelbara intrycket i verkstaden är fordon, maskiner och 
material. Denna verksamhet omgärdas av rutiner och texter som på olika sätt 
organiserar verksamheten. Arbetsmiljön kan beskrivas som ett teknikrum där 
mekaniker samspelar med artefakter och tekniska system för att utföra 
arbetet, oftast på ackord, och i arbetet ingår tolkning av texter. Teknik-
rummet har förändrats över tid vilket även innebär att skriftbruksmiljön och 
skriftbruket förändras. Mekaniker behöver läsa mer och de har blivit 
beroende av dator. Papper, penna, dator, datortextdokument och tekniska 
system används men text förekommer även på artefakter som till exempel 
reservdelar, motorer och mätinstrument (manuella och digitala).  

Arbetsordern är ett dokument som organiserar och dokumenterar meka-
nikers arbete. För att reparera eller utföra arbeten på fordon behövs verk-
stadshandboken och felsökningsinstrument/program som för fordon av nyare 
modell ofta ligger on-line eller på skiva. För enklare tekniska konstruktioner 
behövs inte felsökningsinstrument. Felsökning innebär att finna problemet 
som ska åtgärdas och att sedan söka reparationsinformation. Dels sker 
sökandet i hierarkiska datorbaserade programvaror, dels i verkstadslitteratur 
(bok, on-line, skiva). Det finns en medvetenhet om att on-lineinformationen 
är giltig för tillfället och att den inte ska sparas, eftersom tekniska system gör 
det möjligt att uppgradera information. Mekanikers arbete innebär att 
registrera information på global, nationell och lokal nivå. Genom pro-
grammering i styrdon registreras åtgärder dels i fordonet, dels i större 
globala tekniska system. Inlogg ger befogenheter och tillgång till informa-
tion och allt fler dokument datoriseras. Språkkunskaper i engelska och/eller 
tyska är till hjälp för att nå information på ett flertal verkstäder. 

 Datorn är central som textsamlingspunkt för skrifthändelser som har med 
yrkesutövningen att göra. De återkommande skrifthändelserna förekommer 
för övrigt i hög grad kring artefakterna i verkstaden, det vill säga läsande och 
skrivande kring till exempel arbetsorder, sökverktyg och olika instrument. 
Eftersom dator (ibland) och sökverktyg är mobila kan man tala om rörliga 
textsamlingspunkter. Dagplaneringen fungerar i vissa verkstäder som 
textsamlingspunkt. På en del verkstäder har mekaniker egen dator. 

Mekanikernas arbete kan synas vara ett ensamarbete, men nödvändig-
heten av att kommunicera med andra i praktikgemenskapen för att ta del av 
andras kompetens betonas. En mekaniker kan inte kunna allt och därför är 
samarbete, tolkning och förståelse av yrkestexter och vidareutbildning vik-
tigt. Arbetsmiljön framstår som ett deltagande och ett fortsatt lärande i en 
praktikgemenskap. Att kunna kommunicera och att vara serviceinriktad är 
parallellt med yrkeskunskapen grundläggande.  
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Vilka skrifthändelser, situationer då läsande eller skrivande används, är 
återkommande i fordonsmekanikers arbete?  
Skrifthändelser är inbäddade i arbetsuppgifterna. Läsande och skrivande sker 
i samband med artefakter som dator, fordon, sökverktyg, instrument, verk-
tyg, delar och arbetsorder, och även i datortextdokument och pappersdoku-
ment vid utbildning. Texter är ofta multimodala vilket innebär att bilder, 
skrift, ritningar, ikoner, skalor är bärare av information som ska tolkas. Varje 
teckensystem har sin potential för att skapa mening och olika teckensystem 
kompletterar varandra.  

I verkstadens skriftpraktik framstår läsande som vanligast förekommande 
och speciellt digital sökläsning och läsning för att finna relevant information 
för problemlösning. Skrifthändelser vid datortextdokument och skärm-
tangentbord sker till synes parallellt när mekaniker läser, skriver (genom 
tangenttryck) och scrollar. Det sker så snabbt att det är svårt att uppfatta vad 
som sker (se 5.1). Kedjor av skrifthändelser kring felsökning och tolkning av 
reparationslitteratur är omfattande i tid i jämförelse med andra skrifthändel-
ser i verkstaden. Avläsningar av värden och mått, inloggning och läsning av 
viss information sker snabbt och rutinartat, liksom flera skrifthändelser i 
samband med skärmtangentbordet då mekaniker klickar fram länkar, scrollar 
och gör snabba val. Läsning i samband med felsökning och i verkstads-
litteratur verkar vid flera tillfällen kräva eftertanke. Mekaniker kan 
återkomma till en text flera gånger eller läsa/tolka under längre tid. Skriv-
ande sker genom skrift, inknappning och tangentbord för att registrera och 
söka information. 

Mekaniker arbetar oftast individuellt men samarbete kring texter obser-
verades i samband med skrifthändelser kring felsökning och verkstads-
litteratur. Delar av texter läses linjärt, men läsande framstår till större del 
som icke-linjärt och sker vid läsning i flera nivåer i datortextmiljöer (genom 
hypertextsystem), vid avläsningar på mätinstrument och vid läsning och 
tolkning av multimodala texter med bild, grafik, skrift och skalor.  

Nedan sammanställs återkommande konkreta skrifthändelser i mekanikers 
arbete, vilka visar hur läsande och skrivande används under arbetet. Noteras 
bör att läsande och skrivande inte är så avgränsat som uppdelningen kan ge 
sken av. Mekaniker behöver till exempel läsa för att skriva på rätt ställe eller 
följa rätt länkar och flera skrifthändelser kan således ske parallellt. 

 
Läsinriktade skrifthändelser:  
− läsa texter med bokstäver, siffror och tecken  
− läsning av visuellt organiserade texter som tabeller, listor 
− avläsa bilder och grafiska representationer i datortextdokument och på 

papper  
− läsa och söka skriftlig information på flera nivåer i hierarkiska datortext-

miljöer  
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− läsa och välja information för att komma vidare i söksystem  
− läsa anvisningar för reparation på datortextdokument, i bok, på utdrag 
− tolka instruktioner och anvisningar i skrift, bilder och grafiska framställ-

ningar (sprängskisser, el-scheman) för att kunna utföra önskvärd åtgärd på 
fordonet 

− tolka multimodala texter t.ex. skrift och grafik 
− tolka samma text t.ex. grafisk representation upprepade gånger 
− analog avläsning av värden och mått på skalor t.ex. siffervärden på mät-

sticka (olja) eller visare (tryck i bar)  
− digital avläsning t.ex. avgasvärden i %vol 
− avläsning och läsning på artefakter; datorskärmar, på instrument, på dis-

player på instrument, på skalor och i/på fordon, i motor, på däck, på delar 
− läsa instruktioner 
− läsa och välja information för att utföra åtgärd på fordon/ mätinstrument 
− tolka symboler på instrument, i motor (ibland i samband med skrift på 

främmande språk) 
− tolka ikoner t.ex. klämrisk 
− läsa och avläsa i samband med att förstå en teknisk funktion t.ex. studie-

häften 
− läsa och avläsa för att lära 
− tolka interaktiva texter 
− läsa och avläsa i samband med ljudbaserad information 
− läsa skrift på svenska och engelska (även direktöversättningar) 
− läsa för att identifiera (delar, verktyg, fordon, oljor, maskiner) 

 
Skrivinriktade skrifthändelser kring skärmtangentbord och instrument 
− logga in/ut med datorpenna eller tangenttryck 
− komplettera texter med skrift 
− skriva kommandon, sökord eller koder på skärmtangentbord (ord, bok-

stäver, siffror och symboler) 
− följa länkar genom tangenttryck (t.ex. val angående motoralternativ)  
− välja och klicka fram information för att navigera i programvaran 
− scrolla i text, på sidor  
− skriva ut information 
− fylla i autotext   
− kryssa i listor med tangent  
− inknappning av mått eller siffror på instrument gm tangenter och knappar 
− registrera åtgärder (programmering) 
− registrera information/ åtgärder i standardiserade datortextdokument 
− beställa delar genom skrift, koder 
 
Skrivinriktade skrifthändelser med papper, penna och pensel 
− skriva in dokumentering av arbete (serviceplan)  
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− komplettera texter med skrift, siffror, symboler 
− kryssa i listor (protokoll) 
− skriva in värden  
− skriva egna minnesanteckningar 
− skriva för att lära sig 
− registrering av åtgärd genom att måla 
− skriva felkoder på papper  
 
Vilka skrifthändelser möter elever på Fordonsprogrammet under sin 
arbetsplatsförlagda utbildning? 
Generellt kan sägas att elever gör eller tar del av skrifthändelser som är 
återkommande inom yrket, förutom dem i samband med mekanikers utbild-
ning. Elever har ingen inlogg, men de tar del av vad mekaniker gör utifrån 
vilket intresse eleven visar, och vilken erfarenhet och kunskap han har. När 
elever felsöker så kan man säga att de har en begränsad kompetens och 
eventuella registreringar sker under överinseende. Sammanfattningsvis kan 
sägas att eleverna i studien möter det breda spektrum av skrifthändelser som 
mekaniker utför, med undantag av mekanikernas läsande och skrivande i 
samband med utbildning. 

 
Hur beskrivs mötet med fordonsverkstaden eller -branschen som 
skriftbruksmiljö av tre personer som under skolåren upplevt svårig-
heter i samband med läsande och skrivande? 
Deras beskrivning av skoltidens textmöten karaktäriseras av märkbara 
svårigheter med att komma ihåg vad de läste och en upplevelse av att eng-
elska och skrivande var särskilt svårt. Intresset för fordonspraktiken under-
lättade skoltiden som de inte alltid upplevde som stimulerande. De kämpade 
på och fann strategier som till exempel att satsa på det de var intresserade av 
och de inspirerades av stöttande lärare som bland annat visar tålamod och 
förståelse. I studiemiljön förekom anpassningar som undervisning i mindre 
grupp, talböcker, stöd hemifrån och egen dator. De uttrycker även hur lärare 
hade svårt att förstå och möta deras behov i samband med textmöten. Fram-
går gör att man inte vill utmärka sig och att man vill få höra lika mycket 
positivt som negativt från lärarna. Upplevelsen av svårigheter ledde även till 
skolk. 

Gemensamt i mötet med arbetslivets texter är att de accepterar och 
berättar om sina läs- och skrivproblem och ber om hjälp med läsning och 
skrivande då det behövs. Detta nämner de som viktigt eftersom det leder till 
en förståelse bland arbetskamraterna. De poängterar även betydelsen av att 
vara social och att man får ge och ta under tiden som man lär sig i 
verksamheten. I början av yrkeslivet kan känslan av nervositet inför olika 
moment vara stark, men ett osynligt stöd från kollegor finns parallellt med 
ett organisatoriskt stöd för nyanställda i form av enklare och färre arbeten. 
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 De har olika uppfattning om texter (att läsning sker kontinuerligt och att 
det inte är så mycket text), men gemensamt är att de funnit strategier som 
underlättar textmötet på arbetsplatsen. Att försöka ta det lugnt och ge läsning 
och skrivande tid framkommer som centrala strategier liksom att tolka 
bilder. Den sociala förmågan framhålls som viktig, att man hjälper andra och 
får hjälp själv. En tyst miljö utan stress, utan intryck som stör koncentra-
tionen är att föredra och därmed fokuseras det yttre rummets betydelse. 
Stavning orsakar svårigheter och att be om hjälp eller att finna text att 
kopiera är förekommande strategier. Det finns en medvetenhet om att skrift 
är företagets ansikte utåt. Andra exempel på strategier är att göra egna 
anteckningar för att komma ihåg det man läser, fråga andra och hjälpa andra.  

Inom utbildningsverksamhet kan undervisningen anpassas efter dem som 
upplever läs- och skrivproblem, och i datortextmiljöer finns valmöjligheter 
och stöd som underlättar läsande och ett fortsatt lärande, till exempel 
bildstöd och anpassning av text. Ordbehandlingsprogram verkar inte vara 
anpassade efter branschens begrepp. Direktöversättningar blir ett sätt att nå 
information då texter inte är översatta till svenska.  
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5 Diskussion 

Utifrån studiens syfte att beskriva skriftbruket i fordonsverkstaden och att 
belysa hur människor med upplevd låg läs- och skrivförmåga beskriver 
mötet med arbetslivets texter, diskuteras i detta kapitel metod (5.1) och ett 
urval av resultatet i förhållande till generella frågor och teorier. Dels disku-
teras aspekter kring skriftbruket i teknikrummet (5.2), dels pedagogiska och 
specialpedagogiska implikationer (5.3). Ett utbildningsfilosofiskt resone-
mang förs (5.4) och förslag till fortsatt forskning presenteras (5.4). 

5.1 Metoddiskussion 
Deltagande observation, fotografering och intervjusamtal har i samspel varit 
relevanta för studiens syfte. Valet att följa elever på flera verkstäder visade 
bredden och därmed likheter och skillnader i fordonsmekanikers arbete. Om 
verksamheten i en enskild verkstad observerats under längre tid hade 
skrifthändelserna karaktäriserats av de rutiner och felsökningsspråk företaget 
i fråga använder. När det gäller intervjusamtalen har resultatet genererats av 
tre intervjusamtal. Ett större antal, eller ett mer selektivt urval, skulle 
troligtvis ha givit fler eller andra infallsvinklar av erfarenheter.  

Metodlitteratur kan leda forskaren, men under processen har jag upp-
märksammat situationer jag vill diskutera. Att observera i en ickefamiljär 
miljö innebar att det tog tid innan jag förstod innebörden av centrala begrepp 
men även att jag gick in i miljön utan att ha färdiga föreställningar om 
skriftens förekomst och användning. Detta gav mig anledning att fråga 
mycket och genom mekanikers och elevers förklaring av händelser fram-
trädde mönster i skriftbruket. Darlington och Scott (2002) ser i detta fördelen 
att forskaren i lägre grad tolkar vad informanten menar utifrån sin egen 
erfarenhet. Den deltagande observationen blev en otvivelaktigt viktig grund 
för intervjusamtalen och, som Denscombe (2003) uttrycker, en förutsättning 
för att förstå skriftbruksmiljön i fordonsverkstaden. Den etnografiska 
ansatsen, att observera den situerade användningen, gav grundläggande 
information. 

I efterhand insåg jag att det krävdes en viss teknik att skriva fält-
anteckningar. Det hade varit en fördel att se något konkret exempel på 
fältanteckningar och reflekterat över dem innan egna fältanteckningar skrivs. 
Mina fältanteckningar kom att skilja sig åt något mellan fältstudierna och i 
stunden uppstod frågor som hur jag till exempel skulle hantera mina reflek-
tioner, hur jag skulle anteckna citat och om jag skulle anteckna i tidsföljd 
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eller mer tematiserat. En pilotstudie i fordonsverkstad hade antagligen för-
berett mig på vad som komma skulle. 

Något jag blivit ställd inför är hur skrifthändelser vid dator kan doku-
menteras. Eftersom situationen är sådan att man inte kan fråga vad en 
mekaniker gör under hela felsökningsförloppet får man förlita sig på vad 
man ser. Några berättade vad de gjorde men det hann inte antecknas och det 
skulle vara en fördel att spela in sådana sekvenser med PC-diktafon alterna-
tivt med film. Framför datorskärm skedde aktiviteter som snabba klick, 
scrollning, sökläsning och läsning/tolkning i en kedja av skrifthändelser som 
jag inte var beredd på. Läsande och skrivande (genom tangenttryck) synes 
ske parallellt och sker så snabbt att det är svårt att uppfatta vad som sker. 
Därför behövs en reflekterad metod för hur man kan beskriva skrift-
händelser, till exempel genom att tänka över de begrepp som används i 
beskrivning av skrifthändelsen (som avläsning, tolkning, läsning, menings-
skapande). Dessutom kan en granskning av datortextdokumenten behövas, 
vilket inte var möjligt i denna studie.  

Samtalsintervjuerna vill jag beskriva som engagerade. Två av deltagarna 
uttryckte spontant att det var viktigt att berätta om sina erfarenheter av 
läsning och skrivande. Intervjusamtalen och deltagande observationer kom-
pletterade bilden av skriftbruket i fordonsverkstaden och fotografier är ett 
sätt att visa en del av de artefakter som används. Intervjusamtalen kretsade 
kring tre teman, vilket innebar att jag främst följde vad de ville berätta. En 
reflektion gällande intervjuteknik är att det krävs hög närvaro för att göra rätt 
val i stunden. Under transkriptioner märkte jag att jag följer vissa spår och 
inte andra, vilket gjorde mig mer medveten om intervjuteknik och närvaro. 

Kvale (1997) beskriver hur tolkningen är en utveckling av materialet och 
att den behövs för att se strukturer och samband som annars inte framträder. 
När man tillför en allmän kunskap till ett yttrandets innehåll kan tolkningen 
berikas. Vid tolkningen sätts materialet in i en vidare förståelseram än vad 
deltagarna kanske hade avsikt med i sina uttalanden. Tolkningen går därmed 
utöver vad den intervjuade sagt. Ansatsen i denna studie har varit att 
tolkningen hamnar ”inom sunda förnuftets tolkningssammanhang” (s. 194) 
vilket innebär att jag tematiserar deras uttalanden och kopplar det till allmän 
kunskap. Enligt Kvale är det ett val och en maktfaktor att tolka, att tillskriva 
texten en mening och att sortera materialet. Vem som har rätt och makt att 
bestämma meningen i materialet kan diskuteras likväl som att de deltagande 
borde ha inflytande över tolkningen. Hammersley och Atkinson (2007) 
menar samtidigt att respondentvalidering har såväl för- som nackdelar. I 
denna studie har varken mekaniker eller elever haft inflytande över tolk-
ningen. Däremot har jag varit mån om att försöka hålla mig till det sunda 
förnuftets tolkning med den underliggande tanken att materialet och tolk-
ningen ska kunna leda till att belysa betydelsen av stöttande praktik-
gemenskaper.  
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5.2 Läsande och skrivande i teknikrummet 
En utgångspunkt för studien var att studera vad läsande och skrivande i 
arbetslivet innebär ur ett yrkesmässigt, respektive ur några individers per-
spektiv, eftersom gymnasielärare behöver kunskap om den kontext elever 
ska förberedas för om undervisningen ska underbygga stöttande strategier. 
En läs- och skrivförmåga som kan möta kraven är en förutsättning för del-
aktighet i fordonsverkstaden, där såväl teknisk som språklig kompetens är 
relevant. Genom att studera vad mekaniker och elever gör med text, och 
genom intervjusamtal med yrkesverksamma med egenupplevda läs- och 
skrivproblem, framgår att skriftbruket har en viktig roll i att nå och vidare-
befordra information i fordonsverkstaden. Följande är studiens övergripande 
resultat: 
− Skriftbruket är inbäddat i arbetsuppgifterna. 
− Förändrad teknik har lett till att läsande och skrivande i datortextmiljöer 

är centralt i fordonsmekanikerns arbete. De centrala skriftpraktikerna 
kännetecknas av läsning för problemlösning genom felsökning och tolk-
ande av anvisningar i webbaserad reparationslitteratur. Läsningen innebär 
sökläsning och att läsa utvalda texter, ibland upprepade gånger, för att 
åtgärda fel. Information tolkas från ett brett spektrum av texter med olika 
teckensystem och icke-linjärt läsande framstår som vanligast. Flera verk-
städer använder engelska texter. 

− Skrivande i form av registrering av information och programmering har 
en viktig funktion för kontroll och garanti för utförda arbeten. Att 
”skriva” på instrument och datortangentbord är vanligt. Att förstå hur 
information är organiserad och att hantera tekniken är centralt. Genom 
teknik möjliggörs stödstrukturer i skriftbruket. 

− Ett fortsatt lärande sker genom de nya problem mekaniker möter och 
genom utbildning. I de centrala skriftpraktikerna sker ett läsande för ett 
fortsatt lärande, vilket ofta bygger på tolkning av multimodala, digitala 
texter. Den distribuerade kunskapen i praktikgemenskapen är också en 
källa till lärande.  

− En social förmåga och att erkänna sina problem och be om hjälp är 
ändamålsenliga strategier för att hantera läs- och skrivkrav i arbetslivet. 
Att ge tid till uppgiften och att finna sätt att koncentrera sig likaså. 

− Läsning och skrivande framstår som meningsfullt i verkstaden och meka-
niker och elever hjälper varandra när de stöter på problem. En viktig driv-
kraft är att det måste bli rätt för kunden.  

− Läsande och skrivande beskrivs som problematiskt under skoltiden efter-
som det är svårt att minnas innehåll och formulera texter. Enskilda lärares 
egenskaper och förhållningssätt framstår som betydelsefulla i undervis-
ningen: att de bryr sig om, ger positiv energi och inte ger upp. 
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Mekaniker och elever verkar i en verkstad, ett teknikrum, där väl invanda 
och nya artefakter samlas. Artefakter (verktyg, pennor, arbetsorder) och 
tekniska system (webbaserad reparationslitteratur) används för att utföra 
service och reparation, vilka är de huvudsakliga aktiviteterna i verkstaden. 
Teknikrummet blir en förståelseram för skriftbruket i följande diskussion, 
eftersom mekanikers läsande och skrivande förändras i samspel med utveck-
lingen av artefakter (Hagberg, 2008; Säljö, 2009a).  
 
Förstå information hur den än är representerad 
Ett resultat är att mekaniker måste kunna tolka och använda text, hur 
informationen än är representerad. De läser kontinuerligt av analoga värden 
och informationsrik sakprosa i multimodal verkstadslitteratur för att lösa 
problem. De hanterar ett brett spektrum av texter, vilka innefattar läsning av 
lagtexter vid utbildning. I tolkningen av text ingår att omvandla information 
till relevant kunskap för en arbetsuppgift, vilket överensstämmer med A-M. 
Karlsson (2006) som visar hur omtolkning av innehåll från olika texter är ett 
drag i ny skriftkompetens.  

Multimodala texter är inget nytt fenomen i verkstaden i och med att 
många artefakter har en kombination av teckensystem i form av analoga eller 
digitala skalor, skrift, siffror och symboler. Grafiska representationer eller 
bilder i verkstadslitteratur är i många fall det tydligaste sättet att förmedla 
mening (se t.ex. bild 5). Mekaniker behöver tolka ikoner som designas för 
global kommunikation, och engelska och tyska förekommer. Att budskapet 
designas för att förmedla det som ska uttryckas och att interaktion sker 
mellan teckensystem är centralt i multimodal forskning enligt Jewitt (2009).  

De varierade representationerna leder till frågor om vad läsning innebär 
och Kress (2003) ställer frågan om läsning ska omfatta meningsskapande av 
fler teckensystem än det alfabetiska skrivandet. Han menar att det behövs en 
teori som kan beskriva meningsskapande från multimodala texter. Menings-
skapande används inom sociosemiotisk forskning som ett vidare begrepp 
framför läsning. Man kan även ställa frågan vad skrivande innefattar i sam-
band med Säljös (2009a) resonemang kring de digitala mediefärdigheter som 
är nödvändiga för att nå information. I kategorin förväntningar på skriv-
färdigheter placerar han färdigheten att ”söka och integrera information från 
olika källor” (s. 33). När dokument datoriseras förändras skrifthändelsen, 
vilket hanteringen av reparationslitteratur visar och man kan diskutera om 
alla aktiviteter med skärmtangentbord eller med mus räknas till skrivande. 
Är skrivande att klicka sig fram mellan länkar och att genom symboler 
knappa in information på instrument? Hur man beskriver det till synes paral-
lella läsandet och skrivandet är också en fråga. 

Begreppet skrifthändelse har i denna studie vidgats till att fånga tolk-
ningen av olika teckensystem inom ett yrkesområde och det multimodala 
perspektivet har varit berikande. Det är uppenbart att begreppen läsande och 
skrivande varit otympliga för att beskriva vad mekaniker gör med text. För-
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ändrad teknik påverkar vad läs- och skrivförmåga är, och möten mellan teo-
retiska perspektiv är en väg att utveckla analytiska begrepp för att nyanserat 
beskriva användningen av teckensystem. Begreppet läsväg är ett användbart 
exempel. 
 
Konsekvenser av förändrad teknik 
Studien visar att det digitala läsandet hör till de centrala skriftpraktikerna. 
Teknik förändrar mekanikers hantering av information, och dessutom finns 
en potential i den digitala smidigheten att presentera olika teckensystem. 
Avancerade tekniska och elektroniska system i dagens fordon gör att meka-
niker behöver använda text för att söka information och lära mer. Verk-
stadshandboken i bokform ersätts av on-linelitteratur som är anpassad till 
branschens snabba tekniska utveckling eftersom den kan uppdateras om-
gående. Genom tekniska system skapas ett förhållningssätt till texter som 
innebär att innehållet gäller just nu. Mediet framstår som flexibelt i 
jämförelse med böcker. Flera mekaniker uttrycker att de föredrar att bläddra 
i en bok, men det har de flesta företag slutat att tillverka. Artefakter i verk-
staden införs och förändras, och även om syftet är att förenkla arbetet kan de 
upplevas öka kraven. När felsökningsprogram inte översätts till svenska kan 
bristande språkkunskaper leda till att mekaniker hänvisas till direktöver-
sättning, eller att de inte klarar vissa arbetsuppgifter. Lärare och elever 
behöver därför vara medvetna om vad skriftbruket i arbetslivet innefattar. En 
låg förmåga kan skapa osäkerhet. 

Datorer med programvara har en central funktion i bilverkstäder och 
bland mekaniker finns en medvetenhet om beroendet. De kan inte släppa 
ifrån sig en bil utan dator och står datorn så stannar verksamheten. Parallellt 
med de möjligheter tekniken skapar finns med andra ord en sårbarhet. Ett 
exempel på datoranvändning är registreringen av information. Företag styr 
hur dokumentering sker genom standardiserade dokument och rutiner. 
Genom teknikrummets förändring dokumenterar mekaniker information i 
lokala, nationella och internationella sammanhang, och de måste ha kunskap 
om lagar och förordningar som gäller. Programmering av styrdon och skrift i 
kontrollrapporter lagras och genom inloggningssystemet registreras vem som 
utför åtgärden. Denna skrifthändelse ligger i professionen och är inget som 
elever gör självständigt. Processen kan kopplas till idén om den nya arbets-
ordningen (Gee et al., 1996) där arbetstagare får mer ansvar under kontroll. I 
internationella system vidarebefordras information till biltillverkaren vilket 
har betydelse för produktutveckling och mekaniker förutsätts göra relevanta 
val utifrån textbaserad information.  

Förändrade artefakter innebär en förändrad förståelse av hur informa-
tionen är organiserad och exempel på det är webbaserad verkstadslitteratur. 
För att hantera system för hur text används behöver mekaniker lära sig 
navigera i datortextmiljöer och utveckla strategier för att vara selektiva i sitt 
sökande. De behöver förstå organiseringsprinciper i söksystemet och hitta de 
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sökvägar som ofta består av ett hyperlänksystem som kopplar samman 
information i hierarkiska relationer.  

Förändrad teknik innebär även möjligheter i form av inbyggda stöd-
strukturer i datortextmiljöer. Exempel på det är ordbehandlingsprogram, 
översättningsprogram och bildstöd. Sökfunktioner kan också ses som 
hjälpmedel liksom funktionen att markera text och att följa textpartier med 
pekaren. Vissa stödstrukturer framstår som otillräckliga. Direktöversatta 
texter används, och som en mekaniker sa så har han vant sig att läsa dem, 
framför att läsa tyska. Bilförsäljaren nämner att det förekommer många spe-
cifika ord inom branschen, vilka han inte kan få hjälp med i ordbehandlings-
programmet. I stället krävs ansträngning och flera strategier för att finna rätt 
stavningsalternativ eftersom det måste bli rätt inför kunden.  

Andra stödstrukturer framstår som anpassade till verksamheten, till exem-
pel bildstöd i litteratur, att kunna välja språk och textstorlek, och att få 
engelska ord översatta till svenska eller bild. Texter i fordonsverkstaden är 
ofta multimodala i representationen av information. Genom till exempel 
hypertextteknik kan man få ordförklaringar, beskrivningar och även ljud- 
och bildillustrationer beroende på hur datortextmiljön är uppbyggd. Tolkning 
av text stöttas därmed av olika representationer, vilket blir ett stöd i läsandet 
parallellt med att ge uppgiften tid och koncentration.  

Man kan fundera över vilken status boken kommer att ha som informa-
tionskälla i skolmiljö och även överväga de möjligheter digital litteratur har. 
Nämnda digitala funktioner är mycket intressanta ur en pedagogisk syn-
vinkel eftersom stoffet i digital litteratur kan upplevas mer lättillgängligt av 
elever och samtidigt bära stöttande strukturer.  

 
Skriftpraktiker 
Återkommande skrifthändelser bildar mönster för hur man i specifika sam-
manhang använder läsande och skrivande, och ett mönster i fordons-
verkstadens skriftpraktik är skrifthändelser kring felsökning och problem-
lösning, vilka innehåller moment av både läsning och skrivande. Mekaniker 
söker systematiskt information för att lösa problem. Genom läsning av 
digitala och ofta multimodala texter sker ett till synes snabbt läsande, där det 
gäller att hitta rätt information för att via koder eller klickande (skrivande) 
gå vidare i hypertextsystemet. Mekaniker sökläser samtidigt som de avgör 
vad som är relevant i situationen. Genom valen blir läsvägen (Kress, 2003) 
övervägande icke-linjär. När mekaniker får utdrag från verkstadshandbok för 
att åtgärda problem sker ett partiellt linjärt läsande eller ett icke-linjärt 
läsande. Det icke-linjära läsandet sker dels genom läsning mellan flera 
nivåer i datortextmiljön, dels genom bild- och skisstolkning och då olika 
teckensystem samspelar. Skriftpraktikernas läsning karaktäriseras även av att 
delar av texter läses mer noggrant och att man kan återvända till texten flera 
gånger och även diskutera den med andra. Icke-linjärt läsande och läsning av 
engelsk text är en konsekvens av hur information designas och lagras. Läs-
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förmågan i verkstaden innefattar avancerat skriftbruk genom att kunna lösa 
problem med hjälp av text, vilket kan tåla att jämföras med andra yrkes-
grupper som läser för att lösa problem med stöd av text, som till exempel 
juristens läsning av lagtext. En markant skillnad är att fordonsverkstadens 
skriftbruk inte är lika känt eller synligt. När läsande eller skrivande kom på 
tal i verkstaden hördes ”Vi skriver inte så mycket. Vi skriver mest på 
datorn.” och ”Här är det väl inte så mycket texter kan jag säga”. Men även 
”alltid något man behöver läsa sig till för att förstå varje dag kontinuerligt” 
och ”mycket läsande genom felsökning och den sökning som behövs för att 
åtgärda garantiåtgärder”. Det råder olika uppfattningar om skrivande, läs-
ande och texter, och man kan undra var uppfattningen om att det inte finns så 
mycket texter kommer ifrån? Är det vissa skriftpraktiker som premieras och 
uttalas framför andra, som skönlitteratur? I så fall har svenskämnet en viktig 
roll i att definiera bredden av texter och även anledning att uppmärksamma 
arbetslivets skriftbruk, till exempel sakprosan (form för informerande text).  

 
Människa och artefakt i praktikgemenskapen 
Ett resultat av studien är att ett kontinuerligt fortsatt lärande sker genom dels 
de nya problem mekaniker möter, dels genom utbildning. Text har en viktig 
funktion i det fortsatta lärandet parallellt med utbytet av den distribuerade 
kunskapen i praktikgemenskapen. Fordonen som tekniska system utvecklas 
och mekaniker uttrycker hur allt går via datorn. De som arbetat några år ser 
hur yrket förändrats, medan de nya kanske tar kunskapskraven för givna.  

Under handledning av elever skapas och vidareförs de sociokulturella 
resurser som Säljö (2000) menar återskapar kollektiv kunskap. Kunskap som 
förmedlas genom att språkligt diskutera och konkret utföra handlingar i sam-
band med artefakter. Eleven lär sig genom att delta i en praktikgemenskap, 
genom att höra och se hur andra tänker kring och använder artefakter. Kun-
skapen ligger i att ta till sig nya sätt att tänka och handskas med den kunskap 
som finns. Eleven lär genom att förstå hur han i verksamheten använder 
redskap på ett ändamålsenligt sätt.  

Mekaniker arbetar till synes individuellt, men möjligheten till samarbete 
och en social förmåga betonas. Att man ställer upp och hjälper varandra blir 
kanske extra tydligt i en verksamhet där man inte kan kunna allt. Elever upp-
skattar den erfarenhet som finns bland äldre och de yngre bidrar med sina 
kunskaper. Läroplanens mål om samarbete, kommunikativ kompetens och 
servicekänsla går som en röd tråd genom elevernas uttalande och vidare i 
mekanikers version om vad som är betydelsefullt. En tolkning är att praktik-
gemenskapen har socialt delade normer och det individer kan bidra med 
fokuseras. En mekaniker sa att gruppen fungerar som en familj som hjälper 
varandra, vilket blir en metafor för gemenskapen och det delade ansvaret. 
Denna studie visar att förmågan att hantera skriftbruk är en del av 
yrkeskunskapen. Skriftbruket är inbäddat i uppgifter för att utföra arbetet. 
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5.3 Pedagogiska och specialpedagogiska 
implikationer 
Följande implikationer är angelägna för både pedagogisk och specialpeda-
gogisk kompetens. Det jag vill lyfta är betydelsen av en specialpedagogisk 
kunskap bland lärare i klassrummen, i meningen att de får en ökad beredskap 
att möta variationen av elever. 

Skola och arbetsliv länkas samman genom utbildningens syfte att för-
bereda individer för arbetslivets krav. Skriftbruket har en central funktion i 
skolpraktiken och ett resultat av denna studie är att arbetet i fordonsverk-
staden kräver att kunna tolka och använda information som representeras på 
ett mångfacetterat sätt. Dessutom behövs förståelse för hur informationen är 
organiserad och en kommunikativ förmåga för att ta del av och ge informa-
tion i en praktikgemenskap. Utifrån studiens resultat diskuteras aspekter av 
vad en stöttande praktikgemenskap i skolmiljö innebär när det gäller läsande 
och skrivande: 
− betydelsen av en specialpedagogisk beredskap för att möta elevers olik-

heter 
− studiemiljö och delaktighet 
− hur ändamålsenliga strategier kan uppmärksammas för att underlätta ett 

fortsatt lärande  
− engelskan i arbetslivet 
− betydelsen av motivation 

En specialpedagogisk beredskap  
Resultatet av intervjusamtal med tre personer som upplever att de under 
skolåren hade en låg läs- och skrivförmåga visar att individuella förhåll-
ningssätt påverkar textmötet. Det är viktigt att acceptera, berätta om sina 
svårigheter och be om hjälp för att få stöd av kollegor, vilket bekräftar tidig-
are forskning (Eriksson Gustavsson, 2002; Föhrer & Magnusson, 2010). 
Resultatet indikerar att detta erkännande är svårare i gymnasieskolan där 
man gärna inte vill sticka ut och avvika. En viktig fråga är hur skolan han-
terar elevers olikheter och hur skolan kan vara en plats där man accepteras 
som man är.  

Skolårens läsande och skrivande framstår som utmanande genom att det 
var svårt att komma ihåg innehåll i texter, svårt att koncentrera sig och att 
uttrycka det man avsåg i text. Lärare hade inte alltid förståelse för deras 
behov och därmed kan man tala om lärares behov av en specialpedagogisk 
beredskap för att möta elevvariationen i klassrummet. Antalet intervjusamtal 
i studien är begränsat men materialet har ibland talat direkt. Patrik berättar 
om hur han kommer till gymnasiet efter att ha suttit i eget rum i tre år. Alla 
pratar och han tänker att det inte kommer att gå, och det gick inte i början. 
Det kanske inte är så konstigt och frågan är hur skolan som organisation 
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agerar för att elever trots olikheter får en rimlig chans att klara sina studier. 
När dessutom hälften av gymnasielärarna uppger att de saknar kunskap om 
hur de stödjer elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2010) identifieras 
ett angeläget utvecklingsområde. I en gymnasieskola där en betydande andel 
av eleverna inte har slutbetyg efter fyra år på yrkesutbildning samt det 
faktum att elever inte når godkända betyg bör man koppla lärarnas uppfatt-
ning om otillräcklighet till utbildningspolitik och den pedagogiska verk-
samheten i skolan. En specialpedagogisk beredskap på organisationsnivå 
betonas eftersom resurser fördelas och planläggs där. 

Att utbilda lärare i specialpedagogik kan vara positivt, men det räcker 
inte. Inom skolans ramar behövs en levande diskussion om undervisningens 
betydelse för motivation och ett gott resultat. Hur stöttas fler elever i skolans 
miljö? Hur kan fler elever få avgångsbetyg? Avslutade gymnasiestudier 
underlättar inträde på arbetsmarknaden (Murray & Skarlind, 2003) och där-
för är frågan angelägen ur både individ- och samhällsperspektiv. Lärare 
behöver reflektera över frågor av specialpedagogisk karaktär på ett organi-
serat sätt, och genom att koppla egna erfarenheter till teori och relevant 
forskning ser jag hur reflekterade samtal kan höja kompetens och beredskap. 
På organisationsnivå kan skolledningen ge förutsättningar genom att erbjuda 
lärare att lära av varandra, reflektera över sin praktik, och bli motiverade till 
att se möjligheter och att utveckla undervisningen. Det teoretiska inslaget 
blir betydelsefullt för att föra in fler och nya perspektiv i diskussionen. 

I studien uttrycks att lärare förutom kunskap behöver besitta egenskaper 
som tålamod för att hantera den utmaning det innebär att möta elevers 
frustration när tålamodet tryter och det inte fungerar som tänkt. En lärare 
som uppmuntrar, stöttar och bryr sig om. En lärare som visar intresse, enga-
gerar sig och frågar hur eleven fungerar, och som verkligen vill försöka lösa 
problem efterfrågas och detta kan tolkas som att personliga förhållningssätt 
är betydelsefulla för eleven. Detta kan även tolkas som att personliga egen-
skaper och hur man möter elever är viktigt i en specialpedagogisk beredskap 
parallellt med information och en teoretisk kompetens. Ett reflekterat för-
hållningssätt eller lyhördheten för olika behov upplevs med andra ord göra 
skillnad, vilket blir ett stöd i undervisningen och i skolmiljön. Att sätta ord 
på framgångsrika förhållningssätt i mötet med nästan vuxna elever, kan bidra 
till en specialpedagogisk beredskap. 

 
Studiemiljö och delaktighet 
I skolmiljö sker ett kontinuerligt möte med texter i syfte att lära. I arbetslivet 
genomförs utbildning på arbetsplatsen och externt, parallellt med konti-
nuerliga textmöten i verksamheten. Ett resultat av studien är att tid till läs-
ande och att hitta koncentrationen framstår som viktiga strategier. Under 
observationer uppdagas att den miljö mekanikerna befinner sig i inte riktigt 
stöder dem som behöver en lugn och tyst miljö. Detta visas till exempel vid 
fortbildning där det inte är självklart att kunna sitta avskilt för att göra en 
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kurs. Dessutom framkommer att det ibland är stressigt med kunder som 
väntar och att det då blir svårare att koncentrera sig. Omgivningsfaktorer, det 
yttre rummet (Nielsen, 2005), påverkar textmötet. De flesta kan skapa sig ett 
yttre rum för läsning när helst det passar, men för vissa blir det yttre rummet 
avgörande för hur de kan lösa en uppgift. Av resultatet framgår att två 
personer i intervjusamtalen berättade att de upplevde undervisning avskild 
från klassen som bra för koncentrationen och för att de skulle kunna följa 
undervisningen. Samtidigt finns en önskan om att inte sticka ut, vilket kan 
jämföras med Groth (2007) där elever i stort är positiva till specialpeda-
gogiskt stöd, men att de samtidigt upplever utanförskap. Som redovisats 
finns argument för att elever inte bör särskiljas från ordinarie undervisning 
(Groth, 2007; Heimdahl Mattson, 2008; Westling Allodi, 2007) och i sam-
band artikuleras frågan hur specialpedagogiskt stöd kan organiseras för att 
det inte ska upplevas utpekande. Gemensamt för de två personerna i studien 
är att läs- och skrivproblemen uppmärksammas när de får svårt att följa 
undervisningen och de fick stöd först under högstadiet, vilket också innebär 
att deltagandet i skolans praktikgemenskap begränsas då de inte deltar i ordi-
narie undervisning. En fråga är vilket stöd som givits i ordinarie under-
visning tidigare, och om ytterligare stöd hade förändrat situationen.  

Vad som är bäst för var elev går inte att generellt beskriva, men i den 
specialpedagogiska beredskapen ska fokus inte enbart ligga på den enskilda 
eleven, utan även på undervisningssituationen. Hur organisering av under-
visningen sker och hur innehållet behandlas är frågor som måste ställas och 
diskuteras. Detta kan relateras till yrkesutbildningen i gymnasieskolan och 
Berglund (2009) som menar att det finns ”anledning att granska spridandet 
av återkommande myter om yrkeselever som ‘praktiska’ och ointresserade 
av ‘teori’” (s. 211). Det handlar snarare om hur yrkesteori och kärnämnena 
utformas och därför kan teoriproblematiken snarare ses som ett didaktiskt 
problem framför ett elevproblem (a.a.). Skolproblem ska inte förläggas till 
individer. Anledning finns att formulera mer nyanserade förklaringar, vilket 
kan kopplas till ett resultat av studien, att man inte ska dölja eller skämmas 
för sina läs- och skrivproblem i arbetslivet, utan erkänna dem för att få hjälp. 
Detta verkar i högre grad vara möjligt som vuxen i arbetslivet eftersom det 
finns tankar om att man vill vara som andra i skolan och inte sticka ut. En 
fråga är om det endast handlar om mognad eller om skolan som miljö eller 
organiseringen av undervisning har betydelse för hur man tillåts vara olika.  

 
Identifiera ändamålsenliga strategier  
Ett resultat av studien är att ändamålsenliga strategier används för att hantera 
arbetslivets läs- och skrivkrav. Lärande och kunskap handlar allt mer om att 
människan med sina tankeredskap kan samspela med de artefakter (tekniska 
redskap) och tekniska system (informationskällor) som finns tillgängliga 
(Säljö, 2009a). En mekaniker berättade om hur huvudräkning med decimaler 
alltid upplevs vara svårt. Det tar lång tid och han använder mobiltelefon och 
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miniräknare för att lösa problemet i en kontext där det måste bli rätt. Hela 
situationen blev en story som återberättas i verkstaden, om den tid det tog 
och hur han kämpade med decimalsystemet som tankeredskap. Detta är ett 
konkret exempel på hur en autentisk situation i arbetslivet kan leda till en 
förståelse för betydelsen av att behärska teckensystem, och i detta fall ett 
annat än skriftens. Andra exempel visar hur strategier att hantera skrift-
händelser blir framgångsrika: att anteckna det man behöver komma ihåg, att 
inte dölja sina problem, att fråga andra. 

Hur kan lärare underlätta elevers förmåga till eget lärande? En utveck-
lingspotential ur en specialpedagogisk beredskap-synvinkel blir att stötta 
elever i att identifiera ändamålsenliga strategier, vilket underlättar ett utveck-
lingsinriktat lärande i såväl skola som arbetsliv. När datorbaserade fortbild-
ningsprogram som kräver självstudier erbjuds, behöver arbetstagare ha en 
läs- och skrivförmåga som motsvarar kraven. Att belysa ändamålsenliga 
strategier som fungerar för andra kan leda till att eleven ser fler möjligheter 
att ta eget ansvar i bearbetande strategier (Eriksson Gustavsson, 2002, 2007). 
Detta är en viktig kunskap för lärare. Strategier spänner över användandet av 
artefakter, som kompensatoriska hjälpmedel, likväl som strategin i att förstå 
vikten av ett socialt samspel med andra. 

 
Engelska 
En ingång till att synliggöra arbetslivets skriftbruk i undervisningen, är att 
använda den arbetsplatsförlagda utbildningen som utgångspunkt. Något som 
bör uppmärksammas är hur elever skolas in i att använda nya begrepp. Inom 
utbildningen och branschen utvecklas begrepp och beskrivningar som fun-
gerar som uteslutande om man inte behärskar dem. Materialet vittnar om ett 
fackspråk som innefattar engelska begrepp. Dessutom kan utvecklingen gå 
mot en till större del engelskspråkig reparationslitteratur; allt översätts idag 
inte till svenska. Om man har svårt för engelska blir konsekvensen att man 
får förlita sig desto mer på direktöversättningar som inte är bekväma att läsa. 
Därför behöver engelskans betydelse i arbetslivet uttryckas och betonas, 
vilket bekräftas av mekaniker som anser att el- och styrteknik, datahantering 
och engelska är viktiga områden att utveckla i skolan. De kan i sin tur kopp-
las till utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker, och till 
näringslivets globalisering (Castells, 1993). Med tanke på att mekaniker ut-
trycker att det är svårare att finna informationen i webbaserad litteratur finns 
anledning att öva detta i skolan.  

 
Betydelsen av motivation 
Ett resultat av studien är att skriftbruket framstår som meningsfullt i verk-
staden och i praktikgemenskapen tar man hjälp av varandra när problem 
uppstår. Delaktighet i arbetslivet innebär att mekaniker kan samarbeta i team 
där man behöver tillvarata kunskap som till viss del är distribuerad, eftersom 
de inte kan kunna allt. Haug et al. (2006) skriver ”Om alla kan vara till-
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sammans i förskolan, i skolan och på arbetet, kan också de som är i störst 
behov av stöd fungera som bäst” (s. 190), vilket kan vara ord för en funger-
ande praktikgemenskap. I skolan bedöms individuella prestationer framför 
hur väl elever bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen, med kon-
sekvensen att motivationen till samarbete kan hämmas. 

Att uppleva motivation och att se möjligheter är viktigt, och i arbetslivet 
motiveras ansträngningar kring läsande och skrivande av att det måste bli 
rätt för kunden (angående stavning och för att följa reparationsanvisningar). 
Skriften får en viktig funktion eftersom den representerar företaget, vilket 
motiverar bilförsäljaren till strategier som tar tid. Vissa saker får ta tid efter-
som det måste bli rätt. I skolmiljö finns inte alltid en direkt koppling till ett 
mottagarperspektiv och elever kan ifrågasätta vilken betydelse ämnesinne-
hållet har. Jag är övertygad om att prestationsförmågan påverkas av sam-
manhanget och att forma undervisningen så att den upplevs som meningsfull 
är en angelägen uppgift och för tankar till Freinets arbets- och verklighets-
pedagogik med inriktning mot autentiska uppgifter (Freinet, 1993). Reto-
riken kring meningsfull undervisning är inte ny och ämnet är inte enkelt. 
Utformandet av undervisningen är en utmaning i en gymnasieskola som 
möter nästan alla elever.  

5.4 Kvalifikationer i ett utbildningsfilosofiskt 
perspektiv 
Vad innebär det att kunna ett yrke? I utbildning realiseras de politiska målen; 
den kunskap samhällsmedborgare förväntas behöva. Med teknikrummet som 
förståelseram kan konstateras att skriftbruket förändras beroende på hur ny 
teknik används på arbetsplatser. Denna studie visar att skriftbruket är nära 
kopplat till tolkning av teckensystem, informationssökning och dokumen-
tering av arbetet. Skriftbruket är inbäddat i arbetsuppgifterna genom såväl 
nyckelkvalifikationer som den specifika yrkeskunskapen.  

Lindberg (2003) skriver om en yttre och inre teoretisering av yrken. 
Genom politiska beslut teoretiserades innehållet i yrkesinriktade gymnasie-
program i 90-talets gymnasiereform när kärnämnen tillfördes, en teoreti-
sering utifrån. Genom att fler arbetsuppgifter blir mer abstrakta kan man tala 
om en teoretisering inifrån. Nya redskap (som IKT) och tankemodeller införs 
i arbetslivet vilket gör att karaktären på arbetsuppgifterna ändras. Denna 
studie visar att kunskap som behövs för att lösa (nya) problem i yrkes-
utövningen delvis är skriftlig. Det finns en samlad kunskap i praktikgemen-
skapen, men genom den tekniska utvecklingen av dagens fordon är tillgång 
till skriftlig information nödvändig. Det tekniska kunnandet samspelar med 
information.  

Att kunna tolka texter är en aspekt i yrkeskunnandet som behövs för att 
arbeta självständigt. Om utbildning ska förbereda för ett kommande arbets-
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liv, där skriftbruk har en viktig roll, är det motsägelsefullt att elever på 
yrkesförberedande gymnasieprogram genom Gy11 får betydligt färre kurs-
poäng i ämnet svenska i jämförelse med elever på studieförberedande 
program. Dessutom kommer elever på yrkesförberedande program inte att få 
en generell högskolebehörighet, vilket på sikt kan hämma deras möjligheter 
till fortsatta studier. Några elever i denna studie påtalade att de ville läsa 
vidare (yrkeshögskola eller universitet), men inte direkt efter gymnasiet. Om 
ett fortsatt lärande i arbetslivet ska underbyggas är läs- och skrivförmågan 
redskapet, eller meningsskapandet för att använda multimodal vokabulär.  

Om man ur ett utbildningsfilosofiskt perspektiv utgår från vad som ska 
läras kan en tolkning vara att utvecklingen nu går mot att specifik yrkes-
kunskap premieras i utbildningsmålen framför de generella nyckelkvalifika-
tionerna. Man kan också ställa frågan om hur kunskaperna ska nås, och i och 
med införandet av en gymnasial lärlingsutbildning (parallellt med skol-
förlagd yrkesutbildning) förläggs lärande i högre grad på arbetsplatsen. 
Eleven i lärlingsutbildning ska lära på arbetsplats under cirka halva 
utbildningen (1,5 år) jämfört med ett lärande i skolmiljö med 15 veckors 
arbetsplatslärande. Tanken kanske är att nyckelkvalifikationerna i högre grad 
ska erhållas på arbetsplatserna där de dock inte ges en formell kompetens. 
Kanske kan man koppla utbildningsinnehåll till Lists tankar om att utbild-
ning ska ge en bred bas, eller Smiths tankar om ett innehåll mer anpassat till 
yrkeslivet (Winch, 2000). Gällande frågan om hur utbildning ska ske, blir 
situerat lärande nu ett reellt alternativ som förhoppningsvis leder fler ung-
domar ut i yrkeslivet.  

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Hur kan lärare samarbeta kring hur undervisningen i klassrummet kan 
utformas för att fler elever ska lyckas nå målen? Frågan kopplas till den stora 
del gymnasielärare som uppger att de saknar kunskap för att stödja elever i 
behov av särskilt stöd (Skolverket, 2010). Frågan hur man kan höja kompe-
tensen eller den specialpedagogiska beredskapen är angelägen. Ett förslag 
till fortsatt forskning är att utveckla en strukturerad och varaktig kompetens-
utveckling för lärare, där erfarenheter i skolvardagen reflekteras i samspel 
med aktuell forskning som får nå fram. Reflekterade samtal kring ändamåls-
enliga läs- och skrivstrategier, vad som kännetecknar skriftpraktiken i skola 
och arbetsliv, läsförståelsestrategier och lärares förhållningssätt är några för-
slag till innehåll. 
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