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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka strategier yrkeslärare använder i 

undervisningen för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk på gymnasieskolans byggprogram för att 

få förståelse om hur elevernas yrkesspråk utvecklas i undervisningen. Med utgångspunkt i studiens 

syfte formulerades två frågeställningar: Vilken betydelse tillskriver yrkeslärare på byggprogrammet att 

eleverna utvecklar ett yrkesspråk? Vilka metoder eller tillvägagångssätt anser yrkeslärarna på 

byggprogrammet är värdefulla att använda sig av för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk? Utifrån 

syfte och frågeställningar genomfördes tre kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet visade på 

vikten av att blanda teori och praktik för att skapa en djupare förståelse hos eleverna vilket i sin tur 

bidrog till att även yrkesspråket utvecklades. Vidare konstateras i slutsatsen att praktikplatsen har stor 

betydelse för elevernas utveckling av yrkesspråket. Samtidigt lyftes yrkesspråket som mycket 

avgörande för att eleverna överhuvudtaget ska ha en framtid i branschen. 

 

Nyckelord: Tyst kunskap, Yrkesspråk, Ämnesövergripande 



 

1 
 

Innehållsförteckning 
 

Abstrakt .......................................................................................................................................................... 0 

Förord ............................................................................................................................................................. 2 

Inledning ......................................................................................................................................................... 3 

Litteraturgenomgång..................................................................................................................................... 4 

Kort historisk tillbakablick över yrkesutbildningen ................................................................................ 4 

Yrkesutbildningen idag - Byggprogrammet ............................................................................................. 5 

Språket - redskapens redskap ..................................................................................................................... 5 

Språkets utveckling ...................................................................................................................................... 5 

Yrkesspråket .................................................................................................................................................. 6 

Elevernas kunskapsinhämtning ................................................................................................................. 7 

Framgångsrika lärstrategier ........................................................................................................................ 7 

Undervisning inom yrkesutbildning ......................................................................................................... 8 

Det didaktiska perspektivet ........................................................................................................................ 8 

Syfte och frågeställningar........................................................................................................................... 10 

Metod ............................................................................................................................................................ 11 

Urval ............................................................................................................................................................. 11 

Datainsamling ............................................................................................................................................. 11 

Instrument och procedur ........................................................................................................................... 12 

Analys av data ............................................................................................................................................ 13 

Etiska överväganden .................................................................................................................................. 13 

Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 15 

Resultat......................................................................................................................................................... 16 

Undervisningsmetoder .............................................................................................................................. 16 

Implementera yrkesspråket ...................................................................................................................... 17 

Praktikplatsen betydelse ........................................................................................................................... 18 

Den tysta kunskapen på praktikplatsen .................................................................................................. 18 

Diskussion.................................................................................................................................................... 20 

Slutsats ......................................................................................................................................................... 22 

Framtida studier ......................................................................................................................................... 22 

Referensförteckning .................................................................................................................................... 23 

Bilaga 1. Observationsschema 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bilaga 3. Informationsbrev till lärare 

 



 

2 
 

Förord 

2005 var året då jag tog studenten och beslöt mig för att studera vidare på universitetet. Jag visst inte då 

vad jag ville göra när jag blev ”vuxen”. Jag började studera pedagogik samtidigt som jag satsade på att 

arbeta så mycket jag kunde inom handeln. Mina yrkesverksamma år inom handeln med allt från inköp 

till drift och personalansvar bidrog senare till en yrkeslärarexamen vid Stockholms universitet. Efter 

några år som yrkeslärare och många pedagogikkurser senare är jag nu både närmre en kandidatexamen 

i pedagogik och specialpedagogik men också en speciallärarexamen vilka har studerats parallellt med 

mitt ”vanliga” arbete som förstelärare på ett yrkesprogram i mellersta Sverige. Det har varit ett roligt 

och lärorikt år samtidigt som det varit intensivt och tufft på många sätt. För mig var det självklart i val 

av forskningsområde att det skulle vara ett område som jag kunde koppla till mitt nuvarande arbete på 

ett yrkesprogram. Valet föll på yrkesspråket, närmre bestämt lärarnas strategier för att utveckla ett 

yrkesspråk. En utmaning var att göra denna begränsning då jag efter mycket efterforskningar kom fram 

till att ämnet yrkesspråk är något väldigt brett.   

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ ansats då observationer och intervjuer bidrog till 

att jag fick syn på metoder och arbetssätt som lärarna använder. Intervjuerna bidrog till ökad insikt i att 

det råder samstämmighet mellan lärarnas uppfattningar och mina egna uppfattningar om det som sker 

i klassrummet samt vilka metoder och verktyg som leder till ett utvecklat yrkesspråk. Observationerna 

gav en ökad förståelse och insikt för arbetssätt och metoder. De gav också bättre möjligheter vid 

intervjuerna att ställa frågor på arbetet samt ge mig ökad förståelse av de svar som ges under 

intervjuerna. Detta ökar min förståelse för fenomenen och svarar bättre på syftet med studien. I min roll 

som förstelärare har jag också möjlighet att påtala och påverka undervisningen i en viss riktning om det 

framkommer i min studie att några undervisningsmetoder påverkar begreppsutvecklingen bättre än 

andra. 

Jag vill också passa på att tacka för det fina stöd och tålamod som visats i samband med mitt 

skrivande. 
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Inledning 

För lärare är språket en viktig del för att få en fungerande undervisning och lärande vilket inte bara 

gäller för de högskoleförberedande programmen utan även yrkesprogrammen i gymnasieskolan. En av 

utmaningarna för lärare har exempelvis varit alla nyanlända elever som från att ha läst svenska ett år 

eller två år sedan ska börja ett nationellt program och lära sig ett yrkesspråk. Elevernas yrkeskunnande 

innefattar inte bara det muntliga yrkesspråket utan även det skriftliga. Att förstå yrkesspråket innebär 

en djupare förståelse för yrkeskunnandet. Att som yrkeslärare själv kunna hantera yrkesspråket och 

kunna kommunicera det är avgörande för vad eleverna lär sig.  

En av skolans uppgifter är att förmedla de kunskaper som krävs för att förbereda eleverna för att 

kunna arbeta och verka i samhället (Skolverket, 2011). Lundahl skriver i sin artikel i Forsbergs 

temanummer (2006/2007) hur kunskapsproduktion och samhällsutveckling i ett kunskapssociologiskt 

perspektiv är en sammanlänkad process. Han menar att det pedagogiska vetandet på en och samma 

gång är praktiskt, akademiskt samt politiskt och kunskaper produceras i samspelet mellan dessa. 

I läroplanen GY11 går det att läsa hur samverkan med arbetslivet är extra viktigt för 

yrkesprogrammen. Arbetslivet förändras fortlöpande och för att alltid besitta den senaste 

informationen är ett nära samarbete med branschorganisationer, parter från arbetsmarknaden, 

näringsliv, arbetsförmedlingar och universitet av stor vikt. På ett nationellt yrkesprogram står även här 

att målet är att varje elev ska uppnå en för branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att på så vis 

vara förberedd för arbetslivet. Det går också att läsa hur eleverna ska kunna agera och orientera sig i en 

verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt (Skolverket, 

2011). Billet (2001) skriver i sin forskningsartikel om arbetsplatsens stora påverkan för hur en elev lär 

sig på arbetsplatsen samt vilka faktorer som är avgörande. Arbetsplatsens syfte är att förstärka, förfina 

och skapa nya former av kunskap. Han fortsätter och menar att kunskapen är socialt frambringad och 

skapas i sociala processer så som interaktion med andra arbetstagare, tillgång till vägledning och 

observationer. I alla dessa möten och sociala interaktioner så förutsätts det att individen är aktiv för att 

ny kunskap ska skapas (Billet, 2001). Även Hill (1998) kommer i sin studie fram till att eleverna kräver 

att kunskaperna som de får med sig i skolan teoretiskt också måste gå att använda praktiskt. Detta 

bidrar till att kunskaperna känns mer betydelsefulla för eleverna vilket bidrar till ökad studiemotivation. 

Att ställa frågor och ta ansvar för sitt eget lärande är avgörande för hur väl eleverna lär sig på en 

praktikplats (Ferm, Persson Thunqvist, Svensson & Gustavsson, 2018).  

I läroplanen GY11 kan man läsa att elever ska ges stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 

(Skolverket, 2011). För att kunna förstå ett ämne så måste även ämnets specifika språk förstås. Vilka 

strategier och metoder ses som framgångsrika för att lära ut ett yrkesspråk idag? 
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Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning som gjorts på yrkesspråk har främst varit kvalitativ, vilka genomförts med 

exempelvis intervjuer och observationer. Göransson (2004) skriver att hon valde att göra en kvalitativ 

undersökning med hjälp av observationer och intervjuer för att komma nära informanterna samt för att 

söka förståelse för vad det skulle innebära om de närmade sig det språkburna kunskapandet. Även 

Ferm et al. (2018) och Ivener (2014) genomförde kvalitativa studier baserade till stor del på intervjuer.  

I den här litteraturgenomgången har jag valt att börja med att gå tillbaka i tiden för att bidra till en 

kortare historisk bild över hur yrkesutbildningen har utvecklats under åren för att sedan presentera just 

byggprogrammet som den här studien handlar om. Därifrån går jag in på språket, dess betydelse och 

utveckling för att sedan presentera vad ett yrkesspråk är. Sedan går texten över att handla mer om 

elevernas kunskapsinhämtning och framgångsrika lärstrategier som tidigare forskning diskuterat. 

Litteraturgenomgången avslutas med en kortare beskrivning av undervisningen på yrkesprogrammen 

och det didaktiska perspektivet eftersom studien är gjord just utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Kort historisk tillbakablick över yrkesutbildningen 
I början av 1900-talet hade intresset för yrkesutbildningar vuxit i takt med industrialiseringen och 

jordbrukets rationalisering vilka medförde ett större behov av utbildad personal. Regeringen tog till 

krafttag och efter tio års utredande, år 1918, kom beslut om praktiska ungdomsskolor och obligatoriska 

fortsättningsskolor. De praktiska ungdomsskolorna omfattades av lärlingsskolor, yrkesskolor och 

tekniska fackskolor. Yrkesskolornas utbyggnad skedde med begränsad statlig styrning vilket bidrog till 

att stora lokala variationer uppstod och starka inslag av privata yrkesutbildningar (Richardson, 2010).  

1936 tillsattes den s.k. rationaliseringsutredningen som kritiserade yrkesutbildningen och menade att 

den inte tog hänsyn till näringslivets behov av arbetskraft. Enligt samma utredning saknade den 

smidighet, anpassningsförmåga, var av för liten volym och fångade inte in den nya tidens krav. Krav 

ställdes på en mer generell kompetens och bredare yrkesområden, samtidigt som yrkesarbetet 

specialiserats. År 1940 tillkom Arbetsmarknadsorganisationens yrkesutbildningskommitté (AY) vars 

syfte var att utreda och ge förslag till arbetsmarknadens parter om hur lärlingsutbildningen skulle 

effektiviseras genom samarbete. En nära relation mellan skola och arbetsliv var målet att skapa för att 

sedan förorda växelundervisning, en kombination av skolförlagd utbildning och praktiskt yrkesarbete 

på företag (SOU 2008:27). Den utveckling som skedde efter 1950-talet bidrog till ökad integration med 

resterande skolväsendet och inte förrän i slutet på 60-talet blev yrkesskolan en del av gymnasieskolan 

(Richardson, 2010).  

Yrkesutbildningen har kommit att likna den högskoleförberedande utbildningen mer och mer vad 

gäller gemensamma ämnen och utbildningslängd sedan 1900-talets senare hälft. Den ökade 

demokratiseringen, att alla ska ha tillgång till ett minimum av kunskaper och en förändrad 

arbetsmarknad som ställer högre krav på kärnämneskunskaper var anledningen till detta (Henning 

Loeb & Korp, 2012). På 1970-talet blev ungdomar utan yrkesutbildning allt mindre efterfrågade på 

arbetsmarknaden i den lågkonjunktur som då rådde och ungdomsarbetslösheten var mycket hög. 

Utvecklingen efter denna tid innebar att praktiskt taget alla 16-åringar sökte sig till någon av 

gymnasieskolans linjer. Inom yrkesskolesektorn så breddades utbildningsutbudet kring denna tid 

(Richardson, 2010). Skolan och utbildningen har alltid påverkats av ekonomin, politiken och 

samhällsutvecklingen. Det omfattande reformprogram som regeringen satte igång 2006 hade fokus på 
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gymnasieskolan. Man fastslog att yrkesutbildningen ska leda till anställning och kan vara både 

skolförlagd eller lärlingsutbildning (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). 

Yrkesutbildningen idag - Byggprogrammet 
Efter examen ska eleverna ha de kunskaper som krävs för att arbeta med något av bygg- och 

anläggningsbranschen såsom byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller anläggningsarbetare. 

Byggbranschen är mycket föränderlig där arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel förändras 

och utvecklas vilket ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet.  

Därför är vikten av att eleverna utvecklar kreativitet och initiativförmåga. Det är av stor vikt att eleverna 

kan arbeta självständigt men också samarbeta med andra. I det samarbete som sker på arbetsplatser och 

i kundrelationer läggs stor vikt på elevernas kommunikationsförmåga men också förståelse. Därför ska 

alla ämnen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk i gymnasieskolan (Skolverket, 2011). 

Det arbetsplatsförlagda lärandet förekommer på alla yrkesprogram och då även på 

byggprogrammet vilket ska bidra till att eleverna utvecklar en yrkesidentitet och yrkeskunskaper och 

blir en del av yrkesgemenskapen på arbetsplatsen (Skolverket, 2011). 

Henning Loeb och Korp (2012) skriver om innehållet på yrkesprogrammen idag och menar att 

söktrycket på yrkesutbildningarna riskerar att minska om en yrkesutbildning inte erbjuder 

exempelvis förberedelser för högskola. Författarna fortsätter och menar att diskussionen om 

yrkesutbildningen och dess innehåll samt vad den ger för möjligheter är något vi måste fortsätta att 

föra (Henning Loeb & Korp, 2012). 

Språket - redskapens redskap 
Enligt Vygotskij är språket redskapens redskap och att vi med hjälp av språket kan uttrycka oss, förstå 

världen och fördjupa vår förståelse (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Språket är en unik och oändligt 

rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap. Språket kan ses som en mekanism för att 

bildligt uttryckt lagra insikter, kunskaper och förståelse hos människor och grupper. Människan kan 

jämföra och lära av erfarenheter genom att tolka en händelse i begreppsliga termer (Säljö, 2005). Dysthe 

(2003) skriver att språket enligt det sociokulturella perspektivet är ett grundvillkor för att lärande och 

tänkande ska kunna ske. Kress (1989) menar att de språkliga erfarenheter vi får följer oss genom livet 

och språkutveckling, identitetsutveckling och lärande hänger ihop. Säljö (2005) instämmer i att 

människans kunskap i stor utsträckning är språklig. 

 Språket har en central roll i all inlärning, då vi lär oss förstå och tolka vår omvärld med hjälp av 

språket. Skolans undervisning har som mål att hjälpa eleverna att bilda bestående och genuin kunskap. 

Människans omvärldsuppfattning utvidgas och förändras med hjälp av språket och vi kan kalla språket 

för ett tankeredskap som hjälper oss förstå verkligheten och får grepp om den. Vi ser strukturer, bildar 

begrepp och förstår samband (Runesson & Lendahls, 1995). 

Språkets utveckling 

I den sociokulturella traditionen ska språk förstås som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart 

teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer (Lundgren, Säljö & Liberg (2012). Dysthe 

(2003) menar att en elev har lättare att lära och att utveckla ett gott språk om eleven är trygg i sin 

identitet då språk är grundläggande i lärprocessen. När lärande sker i interaktion med andra 

människor underlättas det om alla har olika erfarenheter och kunskaper. Enligt Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet formas ett litet barn i samspel med sin omgivning. Barnet lär sig att 
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behärska sin kropp, tala ett eller flera språk, barnet utvecklar en identitet och lär sig saker om sig själv 

och världen. Barnet föds in i en värld av kommunikation med omgivningen som sker genom beröring, 

ögonkontakt, skratt och tal. Detta innebär att barnet blir en del av en social gemenskap med regler, 

normer, kunskaper, värderingar och föreställningar om världen. Barnet föds också in i en materiell 

värld som kan se olika ut men som också skiljer sig mycket om vi ser tillbaka 50 år i tiden. Idag kan 

man se att barn tidigt utvecklar vanor att kommunicera och lösa problem som vi inte sett tidigare 

(Säljö, 2015). Bjar (2006) påtalar att språket utvecklas från födseln, först med joller sedan till 

småbarnsspråk som hon kallar småbarnaska, i förskoleåldern förskoliska och sedan grundskoliska 

vidare till gymnasieskoliska vidare till högskoliska och universitetiska språkbruk. För att vara aktiv 

språkanvändare i dessa olika miljöer krävs mer krävande språkliga kompetenser för 

kunskapsinhämtning. Språkutveckling pågår hela livet. Alla erfarenheter påverkar oss allt ifrån 

samhällsutveckling, intressen, yrkesval, familj och vänner genom hela livet. Språket är personligt och 

ett resultat av våra levda liv men också ett verktyg i de sociala sammanhang som vi ingår i. 

Yrkesspråket 

Alla yrken har yrkesidentiteter och inom varje yrke finns olika fackspråk som möjliggör 

yrkesutövningen. Inom yrket måste man behärska verksamhetens specifika yrkesspråk och ordförråd 

för att kunna skriva och tala om det som görs eller ska göras (Bjar, 2006). 

Granström (2007) menar att yrkesspråkets antagligen viktigaste funktion är att vara ett 

kunskapsinstrument som strukturerar den samlade kunskap som finns inom yrkesutövandet. Han 

menar också att yrkesspråket är något mer än att bara kunna benämna olika saker. Att lära sig ett språk 

är att lära sig att tänka inom ramen för en viss samhällelig gemenskap och inom en kultur, som 

yrkesgemenskapen skulle innebära (Säljö, 2005).  

 

”Yrkesspråk handlar inte om att ha ett stort ordförråd eller att kunna en mängd fina ord. Det handlar om att 

kunna språkliggöra sin kunskap och sina antaganden om väsentliga yrkesaspekter. Det handlar om att ha tillgång 

till teorier, förklaringsmodeller, kunskaper och färdigheter som hjälper den yrkesverksamme att se mönster, 

utvägar och lösningar på frågor i en till synes kaotisk situation.” (Granström, 2007) 

 

Colnerud och Granström (2002) menar att alla yrkesgrupper med en speciell inriktning har ett eget 

yrkesspråk som används i yrkesutövningen. De menar att yrkesspråket underlättar kommunikationen 

mellan samma yrkesutövare. Yrken som kräver mer samarbete kollegor emellan har ett bredare 

yrkesspråk än de yrken som till stor del bygger på ensamarbete. Det gemensamma språket är av stor 

betydelse för en persons identitetsskapande inför yrket. Yrkesspråket bygger på specialiserade termer 

vilka möjliggör en förståelse mellan yrkesutövare. Yrkesspråket kan även utgöra ett hinder om språket 

inte anpassas vid kommunikation med exempelvis kunder som inte alltför väl är insatta i det 

avancerade fackspråket (Colnerud & Granström, 2002). Göransson (2016) menar att lärare kan påverka 

elevernas yrkesidentitetsutveckling i positiv riktning med hjälp av att använda språket i 

undervisningen.  

Som Lundahl skrev i Forsbergs temanummer (2006/2007) går det att läsa hur olika organisationer 

agerar inom ett nätverk där det produceras nya kunskaper genom att idéer och tidigare kunskaper 

utbyts. Det är så det fungerar i skolans värld när eleverna lär sig ett yrkesspråk och ett yrkeskunnande. 

Samspelet mellan den arbetsplatsförlagda utbildningen och de teoretiska kunskaper eleven tillägnar sig 

i skolan bidrar till nytt yrkeskunnande. Den nya samproducerade kunskapen bidrar till en djupare 

förståelse men får också nya användningsområden och syften. Ett övergripande syfte med 
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yrkesutbildningar är att eleverna förväntas bygga meningsfulla relationer mellan kunskaper, 

färdigheter och attityder som förvärvats i både undervisning och på arbetsplatser (Schaap, Baartman, 

& de Bruijn, 2012). Granström (2007) menar att yrkesspråket inte kan erövras utan ansträngning utan 

kräver en interaktion med exempelvis kollegor och andra yrkesföreträdare. 

Elevernas kunskapsinhämtning 

Även Billet (2001) instämmer med Lundahl (2006/2007) och Schaap et. al. (2012) och han lyfter även 

andra aspekter som de nya kunskaperna hänger på. En av nyckelfaktorerna för en lyckad 

kunskapsinhämtning är den goda handledningen som arbetsplatserna ska tillhandahålla. De sociala 

processerna lyfts såsom interaktion med kollegor. Elever med goda sociala kontakter på den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen lär sig mer. Detta kollektiva som eleverna blir en del av 

kräver en del förkunskaper samt grunderna till yrkesspråket. Det blir inte helt okomplicerat att samtala, 

förkovra sig, analysera och problematisera vardagssysslorna om inte grunderna till yrkesspråket finns. 

Språket, den gemensamma kunskapen och de delade teorierna bidrar också till att det på ett nyanserat 

sätt går att granska arbetet (Granström, 2013). Även i den kvalitativa studie som gjorts av Ferm et al. 

(2018) med hjälp av intervjuer i olika skolor och årskurser framkom vikten av elever ställer frågor och 

på så sätt också tar eget ansvar. Detta i sin tur leder till att eleverna får bättre självkänsla och att de får 

känna sig meningsfulla för arbetsplatsen. Molander (2000) menar att kunskap konstitueras genom 

mänsklig aktivitet och det är frågorna som leder fram till svar. Han menar att det är med hela kroppen 

som en människa öppnar sig för verkligheten. En sådan kunskapssyn är praktisk och dialogisk till sin 

struktur och han målar fram några kännetecknande drag såsom att kunskap bygger på dialog och 

deltagande med andra människor och att kunskap i huvudsakligen är tyst även om ord kan vara goda 

hjälpmedel (Molander, 2000).  

Boström (1998) beskriver lärande processen som att bygga ett hus, vilket i sammanhanget känns 

relevant. Först måste grunden läggas vilken måste anpassas efter omständigheterna vilka kan vara att 

skaffa kunskap om elevens sätt att lära och andra sociokulturella förhållanden. Husbygget kan sedan 

växa fram. Under skoltiden måste eleverna överta ett personligt ansvar för det egna lärandet. Att 

bedöma och värdera sitt eget lärande är något de behöver lära sig och lära sig hur de lär sig bäst. Att 

kunna arbeta utifrån sin inlärningsstil är grunden för effektivt lärande (Boström, 1998).  

Framgångsrika lärstrategier 
Gibbons (2006) skriver om Vygotskijs tankar enligt det sociokulturella perspektivet där vikten av att 

både lärare och elever är aktiva deltagare. Att lära sig ett språk är en socialt inbäddad process och inte 

enbart psykologiskt driven. En avgörande betydelse för att eleverna ska lyckas är lärarnas metoder i 

klassrummet, exempelvis den stöttning de ger eleverna. Kommunikativa processer blir i ett 

sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling central (Säljö, 2005). Även Göransson 

(2004) utgår mycket från det sociokulturella perspektivet och Vygotkijs tankar där lärande sker i 

interaktion med andra människor. Göranssons studie syftar till att utmana och underlätta för 

brandmäns lärande. Studiens centrala resultat ligger i det som Göransson beskriver som brandvägg 

mellan teori och praktik som byggs upp av brandmännen vilket hindrar en konstruktiv dialog mellan 

fältets aktörer och därmed stänger ute stor del av fältets skriftspråksbaserade kunskap. I 

utbildningssituationen visade det sig att många brandmän inte var tränade för ett offentligt samtal med 

yrkesspecifika termer och begrepp och såg oftast inte heller såg någon större mening med det 

(Göransson, 2004).  
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I den kvalitativa studien som Ferm et al. (2018) gjort, baserad på intervjuer, gick det att läsa hur de 

centrala resultaten visade på att de elever som lyckades bra i skolan blev den arbetsplatsbaserade 

inlärningen en möjlighet att sätta sin yrkeskunskap i bruk samt fortsätta utveckla sin yrkesidentitet. De 

lärstrategier som framkom som viktigast var att varje individ måste ta mycket enskilt ansvar, ställa 

frågor, men också att passa in genom att agera, prata och uppträda på arbetsplatsen samt att inneha ett 

adekvat yrkesspråk (Ferm et al., 2018). Detta skriver även Johannessen och Rolf (1989) om, att språket 

kopplas till en social gemenskap vilket innebär att socialt grundade regler styr den språkliga 

aktivitetens natur. Även om språkets syn förändras återstår ändå språkets centrala roll för kunskap och 

tanke. 

Undervisning inom yrkesutbildning 
Johannessen och Rolf (1989) skriver i sin artikel hur förmedlingen av kunskap sker i en 

institutionaliserad miljö. De menar på att kunskapsförmedlingens miljö, alltså där den teoretiska delen 

av utbildningen sker inte blir den samma som kunskapsanvändningens miljö, alltså där det praktiska 

sker. Här riskerar ordens generella innebörd att missuppfattas och inte förstås förrän de ställs inför en 

konkret situation där de själva handlar (Johannessen & Rolf, 1989). Ett tillfälle där eleven kan öva, 

utmanas och visa sitt kunnande är den delen av utbildningen som sker på praktikplatsen (Henning 

Loeb & Korp, 2012). Enligt Shulman är lärares förståelse kring hur ämneskunskaper omsätts i en 

undervisningspraktik och relateras till elevers lärprocesser en viktig yrkeskunskap. Han menar också 

att om läraren har kunskap om det specifika ämnet i sig och kunskap om hur detta undervisas för att 

främja elevers förståelse så leder det till god kunskapsutveckling (Nilsson, 2012). 

Forskning visar på att lärarnas professionella kunskap är det som otvetydigt har störst betydelse på 

elevernas resultat. En del i lärares professionella kunskap är att introducera nya begrepp, teorier och 

sammanhang på ett sätt som främjar elevernas lärande och förståelse. Att vara tydlig, bry sig om 

eleverna, vara engagerad, vara medveten om varje elevs aktuella förförståelse och sätt att tänka samt 

att anpassa sin undervisning efter detta. Vidare är förmågan att leda och organisera undervisningen 

men också att skapa en trygg lärmiljö med goda relationer till eleverna i en ömsesidig respekt (Nilsson, 

2012). Hill (1998) påpekar i sin avhandling Kompetent för det nya arbetslivet att elever på 

yrkesförberedande program påtalar vikten av nyttoaspekten av utbildningen och dess innehåll. 

Eleverna kräver att kunskaperna ska kunna användas i praktiken och avfärdar undervisningen om den 

ej känns relevant.  

Enligt min mening är detta ett av argumenten till att denna studie är angelägen då eleverna i sin 

yrkesutbildning anses tillförskaffa sig ett relevant yrkesspråk med hjälp av lärarnas kompetens och god 

handledning på arbetsplatserna.  

Det didaktiska perspektivet 
Den här studien är gjord utifrån ett undervisningsperspektiv, det vill säga ett didaktiskt perspektiv. 

Den viktigaste och mest centrala faktorn är eleven. Eleven ska ha en relation till innehållet och bli 

vägledd av läraren i undervisningen. Läraren är den som har ansvar för undervisningen och 

undervisningens innehåll. Undervisningen ska vara anpassad utifrån elevens förutsättningar och vara 

planerad utifrån läroplanens styrningar. Goda relationer och arbetsklimat är viktiga parametrar för god 

kunskapsutveckling. Inom forskning kring undervisning och lärande är den didaktiska triangeln ett 

grundläggande begrepp vars historia är mycket lång (Håkansson & Sundberg, 2012). 
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Figur 1: Den didaktiska triangeln 

 

 

Den didaktiska triangeln för samman de centrala element som finns i all undervisning såsom eleven, 

läraren och undervisningsinnehållet (Håkansson & Sundberg, 2012).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka strategier yrkeslärare använder i 

undervisningen med intention att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk på gymnasieskolans 

byggprogram. 

 

Baserat på studiens syfte ställs följande frågeställningar;  

Vilken betydelse tillskriver yrkeslärare på byggprogrammet att eleverna utvecklar ett yrkesspråk? 

Vilka metoder eller tillvägagångssätt anser yrkeslärarna på byggprogrammet är värdefulla att använda 

sig av för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk? 

 

Studiens kunskapsbidrag 

Genom denna studie vill jag bidra med kunskap om yrkesspråkets betydelse inom gymnasieskolans 

byggprogram. 
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Metod 

Denna studie är av kvalitativ art och kan för en studie som handlar om människor och deras situation 

ge den information som studien kräver. En kvalitativ studie söker svar på frågor om företeelsers sort 

och art. Datainsamlingen och forskningsprocessen utmärks av följsamhet och flexibilitet mot de 

studerade vilket kan innebära att arbetet av den anledningen blir mer ostrukturerat än en kvantitativ 

studie. Ett sådant angreppssätt är ofta det som ger möjlighet till en djupare förståelse (Carlström & 

Carlström Hagman, 2007). Forskningsprocessen är induktiv vilket innebär att forskaren genom 

iakttagelser försöker komma fram till en förklaring eller modell (Ahrne & Svensson, 2011). 

För att samla in data till studien valdes intervjuer och observationer ut med omsorg. Syftet med 

observationerna var att ta del av lärarnas metoder och strategier i undervisningssituationer men också 

för att få ta del av interaktionen mellan lärare och elev men också eleverna emellan. På så vis kunde 

jag också få ta del av kulturen i bygglokalen och dess språk. I intervjuerna var det viktigt att jag fick ta 

del av intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.  

Urval 
Urvalet i denna studie var målstyrt vilket Bryman (2018) beskriver som att deltagarna i studien inte 

väljs ut slumpvis utan att urvalet är styrt. Syftet med att använda detta målstyrda urval är att välja ut 

deltagare på ett strategiskt sätt för att passa de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2018). 

Studien kom att göras på byggprogrammet på en skola i mellersta Sverige, som jag tidigt i studien valt 

ut och då den tidigare är känd av mig. Här visste jag sedan tidigare att det finns tre stycken lärare och 

tre stycken klasser vilket skulle medföra att jag kunde genomföra mina tre observationer och intervjuer 

som planerat. Jag visste också att lärarna har en yrkeslärarexamen vilket jag hade som kriterium för att 

delta i studien. 

Med god marginal för att dra igång datainsamlingen skedde en avstämning med de tre 

undervisande lärarna på byggprogrammet vilken innebar en kortare information för att säkerställa att 

studien kunde genomföras som planerat på det valda området med just observationer och intervjuer. 

För att få en så stor bredd som möjligt kom tre observationer att göras, i tre olika grupper, årskurs 1, 

årskurs 2 och den tredje genomfördes med årskurs 3 ute på en praktikplats. Dessa benämns som 

observation A, B och C i kommande text. Tre lärare kom att intervjuas, en per årskurs. I resultatdelen 

benämns lärarna med lärare A, B och C för att de ska hållas så anonyma som möjligt.  

Elevunderlaget i de klasser som observerades i utgjordes av 100 procent pojkar och även lärarna var 

män. Det fanns även elever i klasserna som inte har svenska som modersmål och som ej varit i Sverige 

i många år. Eftersom att jag själv arbetar på ett annat yrkesprogram på samma skola men i annan lokal 

var det inte några bekymmer att få tillgång till denna, vad som skulle kunna ses som en sluten miljö.  

Datainsamling   
Studien är som tidigare nämnts en kvalitativ studie vilken genomfördes med öppna observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Data samlades in genom de tre öppna observationer som genomfördes i 

tre olika klasser samt baserat på dessa genomfördes intervjuer med tre undervisande lärare. 

Observationen var inte dold då jag nödvändigtvis behövde föra anteckningar för att därifrån kunna 

formulera den semistrukturerade intervjun (Bryman, 2018). I observationerna låg fokus på 

kommunikationen mellan lärare och elev men också lärare-elev-handledare. Vid observationerna som 

genomfördes i klassrummet och i bygglokalen kom jag att vidtala lärarna om besök vid tid som de ansåg 
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lämpligt utifrån schemat. Tid för observationen var 60 minuter och var inplanerade mitt i veckan, mitt 

på dagen.  

Intervjuerna genomfördes inom en vecka efter att observationen gjorts. Enligt Bryman (2018) är det 

viktigt att komma igång med forskningen i god tid då analysprocessen inte alltför sällan tar mer tid i 

anspråk än beräknat. Ett av grunddragen för observationen är intresset för människorna som deltar, 

deras perspektiv men också undersökningens och metodens fokus på vardagslivet här och nu 

(Björkdahl & Dimenäs, 2007). Björkdahl och Dimenäs (2007) menar att det är lättare att avgränsa 

studiens fokus när jag som forskare kartlagt den sociala miljön och lärt känna mitt forskningsfält och 

aktörerna i denna. I intervjun med lärarna fanns några frågeställningar klara som ger svar på syftet med 

studien sedan var frågeställningarna öppna utifrån de svar som den intervjuade gav. Intervjuerna kom 

att ske i ett rum där vi kan samtala ostört från både kollegor och elever. 60 minuter per intervju avsattes 

även om intervjuerna beräknades ta cirka 30 minuter. Intervjuerna var baserade på observationerna och 

samtliga spelades in för att sedan inom två veckor transkriberas, detta för att informationen skulle vara 

så färsk som möjligt och för att jag räknade med att det skulle ta mycket tid i anspråk att genomföra 

dessa. Ahrne och Svensson (2011) menar att det är viktigt att komma igång med transkriberingen i god 

tid då intrycken fortfarande är färska. Intervjupersonerna fick ta del av transkriberingen för att få 

möjlighet att ge feedback och göra tillägg, samtliga har varit nöjda med hur transkriberingen har 

framställt intervjuerna. Jag kom att iaktta och observera utifrån studiens syfte och notera under arbetets 

gång. Vid observationerna var det framförallt läraren som är observationsobjektet.  

Instrument och procedur 
Cirka två månader innan den första observationen gjordes skickades ett mail ut till de tre bygglärare 

som jag skulle komma att observera och intervjua, en kortare information för säkerställa att studien 

kunde genomföras på det valda området. Samtliga var snabba med att återkoppla och vi kunde kort 

därpå boka datum för observationerna. 

Observationsschema och intervjuguide formulerades även de cirka två månader innan den första 

observationen ägde rum. Jag valde att formulera mitt observationsschema på endast en sida för att 

slippa för mycket papper under observationen och för att inte behöva vända blad. Jag valde att göra 

en första observation med observationsschemat för att konstatera att det gav mig de svar jag önskade 

vilket bidrog till att jag kände att den kunde användas även i kommande observationer. För varje 

observation avsattes 60 minuter plus 30 minuter för att i lugn och ro kunna sitta ner och utveckla mina 

anteckningar som genomförts under observationerna. Dokumentationen av observationerna var 

systematiserade iakttagelser eftersom fokus i observationen är beteenden och inte på avvikelser, alltså 

att beskriva det som inträffar och inte varför det inträffar. Varje observation antecknades på ett eget 

papper. Två av observationerna genomfördes i skolans bygglokal och mitt mål var att försöka hålla 

mig så centrerad av verksamheten som möjligt, detta för att inte missa något och inte bara hålla fokus 

på några få individer och kommunikationen de emellan. Den tredje observationen genomfördes ute 

på praktikplats där läraren förde ett samtal och diskussion med eleven och dennes handledare. I detta 

fall satt vi tillsammans i ett fikarum utan andra medarbetare närvarande. I observationerna så valde 

jag att fokusera på de första 4 punkterna under 20 minuter för att sedan gå vidare med nästa 3 

punkter under 20 minuter och likaså med de sista 3 punkterna i observationsschemat. Detta sätt för att 

jag skulle kunna fokusera till fullo på endast två punkter i taget. 

När intervjuguiden togs fram hade jag ett fokus på att den skulle hänga ihop med de observationer 

som redan genomförts men också med studiens frågeställningar. Intervjuguiden kan ses som en lista 

på frågeställningar som ska beröras i den semistrukturerade intervjun (Bryman, 2018). Precis som 
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Bryman (2018) skriver om vikten av flexibilitet i intervjuguiden så var detta något jag hade i åtanke 

när frågorna formulerades. Alternativa idéer eller synsätt får inte hindras av en alltför specifik 

formulering av frågeställningarna för undersökningen. 

Intervjuerna bokades in för att hållas cirka en vecka efter observationstillfället, detta för att 

observationen skulle vara färsk i minnet och jag skulle kunna gå vidare med nästa observation och 

transkriberingen som gjordes inom två veckor efter genomförd intervju. Intervjupersonerna fick 

samtliga välja var intervjuerna skulle äga rum och fick information om att intervjun skulle komma att 

spelas in. För varje intervju avsattes 60 minuter även om de endast beräknades ta 30 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon utan uppkoppling för att ingen lagring skulle ske i 

något moln eller liknande. Inledningsvis beskrev jag syftet med min studie och informerade att alla svar 

behandlas konfidentiellt. Jag var inför intervjun väl påläst och hade mitt fokus på intervjun och den 

person som intervjuades. Jag intog en empatisk hållning och var uppmärksam på intervjupersonen men 

också flexibel för att vid behov kunna styra intervjun i rätt riktning. Materialet transkriberades inom 

två veckor efter genomförd intervju för att sedan låta informanterna ta del av detta och ha synpunkter 

på materialet. Detta är något som Bryman (2018) kallar för respondentvalidering då respondenterna får 

möjlighet att yttra sig om de uppfattar att något missuppfattats eller liknande. 

Analys av data  
Utifrån det insamlade materialet kom en kvalitativ databearbetning att göras vilken kännetecknas av 

att man genom insamlat material försöker finna mönster och betydelser genom att tränga djupt in i en 

problematik. Det innebär ett samspel mellan text och forskare där analys, tolkning och faser av 

strukturering går in i varandra. Detta innebär att redan under datainsamlingen kan tolkning och analys 

börja (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Jag har i arbetet inspirerats av grounded theory som 

enligt Bryman (2018) kännetecknas av det nära sambandet mellan datainsamling, analys och den 

resulterande teorin. Kodningen utgör en av de viktigaste delarna i gounded thery och är ett viktigt 

första steg vid teorigenerering (Bryman, 2018). 

Varje intervju lyssnades igenom tätt inpå intervjun för att sedan transkriberas. Det första steget i 

analysprocessen var att skapa en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet genom att 

materialet kodades. Det transkriberade materialet lästes noga flertalet gånger. Anteckningarna från 

observationerna lästes även de igenom flertalet gånger. Sista gången som materialet lästes igenom 

skrevs notiser i marginalerna med exempelvis teman och nyckelord, en öppen kodningsnivå (Bryman, 

2018). Här letade jag efter sådant som utskiljer sig i svaren men även olika repetitioner och nyckelord 

som återgavs flera gånger. Några exempel som på koder eller begrepp som togs fram var 

ämnesövergripande arbete, ordförståelse, tyst kunskap och praktikplatsens betydelse. Därefter söktes 

samband mellan dessa koder som tagits fram.  Den här delen krävde stort fokus och tog mycket tid i 

anspråk för att det skulle generera relevant information till studiens resultat. Mellan dessa steg finns 

det en ständig rörelse fram och tillbaka. Kategorier genererades genom en kontinuerlig jämförelse 

mellan begrepp och indikationer. Kategorier som togs fram var exempelvis undervisningsmetoder, 

hur yrkesspråket implementeras och den tysta kunskapen på praktikplatsen. 

Etiska överväganden 
Alla studier som görs medför något slags etiskt övervägande och uppstår så snart studien berör 

människor. Det är forskaren som är ytterst ansvarig för hur studien utformas och hur resultaten 

presenteras. Ett avvägande som jag behövde göra när jag valde metod var om observationen skulle vara 

dold eller ej. I den diskussionen dök några etiska frågeställningar upp, om observationen skulle vara 
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dold kan inte de medverkande ge sitt samtycke och de kan uppleva sig påpassade, obekväma och 

utlämnade.  

Vetenskapsetiska principer och regler har Vetenskapsrådet utarbetat som gäller för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Sammanfattningsvis kan sägas att dessa rekommendationer finns i 

fyra större principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Carlström & Carlström Hagman, 2007). Dessa etiska principer var för mig viktiga att 

ta hänsyn till i en studie som denna. Informationskravet innebär att forskaren måste informera berörda 

parter om studiens syfte men också att deltagandet är frivilligt och att man när som helst under studien 

kan välja att hoppa av eller avsluta deltagandet. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva 

bestämmer över sin medverkan i studien. Ett godkännande från minderåriga elevers vårdnadshavare 

ska också begäras in (Bryman, 2018). Detta behövdes inte i den här studien då det ej var eleverna som 

observerades utan fokus låg på lärarnas metoder och strategier. Konfidentialitetskravet menar att 

personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och nyttjandekravet innebär att den information som 

samlas in för studien endast får användas för just den studien (Bryman, 2018). I informationsbrevet som 

skickas ut till de aktuella lärarna ges de information om syftet med studien men också om de etiska 

aspekter som är aktuella. Ahrne och Svensson (2011) skriver om en analys som gjorts på informanternas 

upplevelse av att bli omskrivna vilken visar på att de negativa reaktionerna som framkom var att 

informanterna hade tolkat forskarens fokus på ett annorlunda sätt. Detta visar på vikten av att ge 

informanterna tydlig, informativ och konkret information som möjligt inför studien för att minska 

risken för missuppfattningar och feltolkningar.  
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Metoddiskussion 

För att skapa kunskap om vilka strategier yrkeslärare använder i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla ett yrkesspråk krävs intervjuer och observationer som den kvalitativa ansatsen innehåller. I 

intervju är det oftast lättare att ställa följdfrågor och för informanterna är det oftast lättare att muntligt 

förklara och utveckla svaren (Bryman, 2018). Vad är kunskap i den praktiska verkligheten? För mig 

innebär det att kunna visa förståelse för begreppen i den praktiska verkligheten och det visar inte 

alltid en skriftlig dokumentation. 

Begreppen validitet och reliabilitet utgör i en kvalitativ studie inte samma betydelse som i en 

kvantitativ studie eftersom begreppen definieras utifrån tanken av en sann och objektiv verklighet 

(Carlström och Carlström Hagman, 2007). Begreppet tillförlitlighet används för att bedöma validiteten 

i en kvalitativ studie som denna och består av fyra olika delar vilka är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka samt att konfirmera (Bryman, 2018). För att säkra validiteten i studien 

fick varje intervjuperson möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet för att jag på så sätt 

skulle säkerställa att jag uppfattat rätt, en deltagarkontroll. Att låta en kollega läsa och diskutera 

resultatet efterhand som det växer fram, så kallad ”horisontell” granskning är något som även det säkrar 

validiteten och något jag använt mig av (Carlström och Carlström Hagman, 2007). 

Det finns många som menar att det är omöjligt att replikera en undersökning i kvalitativ forskning, 

alltså reliabiliteten i studien. Detta eftersom den sociala miljön är föränderlig och handlar om vilken roll 

den ursprungliga forskaren intagit (Bryman, 2018). Även Carlström och Carlström Hagman (2007) 

menar att resultatet i en kvalitativ studie är beroende av vem som utfört den och dennes tidigare 

erfarenhet. Att samla in data genom intervjuer och observation, som gjorts i min studie bidrar till att 

den blir svår att replikera eftersom det till stor del handlar om personliga tolkningar och uppfattningar. 

Kort observationstid och det lilla underlaget bidrar till att trovärdigheten kan bli osäker med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt (Bryman, 2018). Eftersom att lärarna på byggprogrammet bidrar till att ta 

fram viktiga yrkesmässiga begrepp så har de god kunskap om vad studien innebär och kan på så sätt 

påverka undervisningen i en viss riktning. Detta kan då påverka lärarnas undervisning som i sin tur 

påverkar elevernas kunskapsutveckling vilket i slutänden kan påverka studiens resultat. Nackdelen 

med den kvalitativa studien är svårigheten att hålla mig som forskare neutral så att mina egna 

värderingar inte påverkar de frågeställningar och observationer jag gör. En kvalitativ studie är ej mätbar 

då det handlar mer om uppfattningar och tolkningar. Elevunderlaget består till 100 procent av pojkar 

och lärarna är män. Även detta anser jag skulle kunna påverka studiens resultat eftersom det ur ett 

genusperspektiv endast representerar ett kön och jag kan inte låta bli att fundera och bli nyfiken på om 

resultatet sett annorlunda ut om fler flickor, något som kan vara för framtida studier på området att 

belysa. 

En frågeställning som jag ställer mig är om studien påverkas av att jag själv arbetar inom samma 

arbetslag. Eftersom jag är känd av både elever och lärare kan det möjligen påverka resultaten och ses 

som både en utmaning och en möjlighet. Möjlighet: eleverna känner igen mig och är trygga med att jag 

är med i klassrummet. Det är inget konstigt att jag finns med. En annan möjlighet skulle i detta fall 

kunna vara att jag som utomstående ser saker som mina kollegor inte tidigare sett eller reflekterat över. 

Utmaning: jag gör något som jag vanligtvis inte gör och det kan väcka frågor hos eleverna. Hade studien 

sett annorlunda ut på en annan skola? På en annan ort? 
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Resultat 

Resultatet i min studie visar på att lärarna anser att språket och framförallt att yrkesspråket har en 

mycket avgörande roll för elevernas framtid. Det är antagligen en av anledningarna till att jag i min 

studie kunde se att lärarna har höga förväntningar på elevernas kunnande och användningen av 

yrkesspråket. 

Samtliga lärare har en lång och gedigen bakgrund från branschen med erfarenhet både från 

utbildning, anställningar och som egna företagare. Alla tre lärare har en yrkeslärarexamen som tagits 

parallellt med deras arbete i skolan. 

Undervisningsmetoder 
Samtliga lärare påtalade vikten av ämnesövergripande undervisning och vikten av att det som lärs ut 

teoretiskt även får testas praktiskt. 

 

”Ja men det är ju om man gör ett hus och man lägger ut syllen först då kan man visa på syllen och så gör man 

syllen då har man förberett sig i klassrummet. Man går igenom vad man ska göra och sen går man ut och gör, då 

tar de hem det mycket mer” (lärare C) 

 

 Ett exempel var från observation B där undervisande lärare hade ett samarbete mellan ett byggämne 

och naturkunskap. Teoretiskt fick eleverna skriva en hypotes om vilken blandning cement som var den 

mest hållfasta blandningen därefter fick eleverna under två lektioner av byggundervisning praktiskt 

pröva om deras hypotes höll. Därefter fördes samtal och reflektion kring momentet och både lärare och 

elev ställde frågor, läraren till eleverna och eleverna till varandra men också till läraren. Under hela 

arbetets gång fördes en diskussion mellan eleverna då uppgiften utfördes som ett grupparbete och 

krävde samarbete. 

 

”… vi gör ju så här, de skriver ju loggbok eller dokumentation kan man säga istället som innebär att de inför 

varje praktisk övning, det kan vara en större eller mindre, så gör man en arbetsberedning, individuellt, man skriver 

om vad man ska göra det, hur man ska göra det och när det ska göras. Vilka verktyg och material som behövs för 

att göra det och sedan någon enkel loggbok under arbetets gång och efter en reflektion. Hur gick det? Vad använde 

vi, vad behövde vi inte använda? Vad stötte vi på? Vad stötte vi inte på? Då kommer alla de här begreppen in i det 

här hela tiden.” (lärare A) 

 

I observation A observerades att det skapades ett gott socialt, tryggt och stödjande klimat i gruppen. 

Lärare A påpekade att detta var för att på få eleverna att våga ställa frågor och kommunicera på ett 

naturligt och självklart sätt. Lärare A uppmuntrade eleverna att uttrycka och ställa frågor vilket bidrog 

till att samtliga elever kom till tals och hade möjlighet att samtala med läraren. Eleverna gavs också 

möjlighet att samtala med varandra, ställa frågor och hjälpas åt inför kommande arbetsmoment. Under 

arbetets gång noterades hur eleverna många gånger hjälpte och stöttade varandra för att utföra 

arbetsuppgiften. Lärare A påtalar vikten av att ha en tydlig struktur och uppstart av 

undervisningsmomentet. Eleverna var väl förtrogna med lärarens metod för att starta och avsluta 

lektionen som innebar gemensam uppstart och avslutning med reflektioner i klassrummet. Något som 

fascinerade mig var också den delen av uppstarten som på just onsdagar innebär ”byggympa”, 10 

minuter med rörelse, en övning som ej skulle fungera utan ett gott socialt, tryggt och stödjande klimat. 

Lärare A menar att detta goda sociala och trygga klimat bidrar i sin tur till en ökad kunskap och 

förståelse och då också en djupare begreppsförståelse och utvecklat yrkesspråk. 
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Implementera yrkesspråket 
På denna skola, där studien är genomförd, går inte eleverna på Byggprogrammet ut på praktik förrän i 

årskurs 2 då samtliga lärare uttrycker att eleverna måste ha ganska mycket förkunskaper med sig ut. 

Orsaken till detta var flera, exempelvis för att de skulle bli respekterade på praktikplatsen av kollegor, 

för att kunna hantera ritningar eller manualer och säkerhetsaspekten var inte att förglömma. 

 

”Precis och det blir ju bara mer och mer med tanke på det här med miljötänket. Man måste veta vad material 

innehåller och vad man får och inte får använda och det måste man läsa en manual för att förstå. Det finns ingen 

som berättar det ” att det här kan du använda”, det är helt ofarligt och så läser man på burken och det här är jätte 

giftigt för både mig och miljön och naturen och allting. Det är ju bra och kunna ta reda på sånt av sig själv även 

för sin egen hälsas skull att man kan läsa såna här saker och förstå.” (lärare B) 

 

Både vid observationerna och intervjuerna framkom att lärarna använder sig av yrkesspecifika 

begrepp och termer. Eleverna får ordlistor för att på så sätt arbeta med begrepp och ord utifrån det 

undervisningsområde som de arbetar med exempelvis snickarens yrkesspråk, golvläggarens 

yrkesspråk eller murarens yrkesspråk. Urvalet i ordlistan är främst baserat på uttryck och ord som kan 

missuppfattas eller som inte är så entydiga att de lätt förstås. Orden används flitigt både i tal ute i 

verkstan men också i skrift i elevernas loggböcker och skrivna arbetsberedningar och reflektioner. 

Alla tre observationerna visade på att samtliga observerade lärare ställer flertalet frågor för att 

exempelvis få eleverna att reflektera över utfört arbete och formulera egna svar. I svarssituationen 

använde sig eleverna av yrkesrelevant språk och om detta ej gjordes så korrigerade lärarna så att 

eleverna använde sig av de rätta begreppen. I en av intervjuerna påtalade även lärare A att detta är ett 

medvetet arbetssätt utifrån hans sätt att undervisa och också något som jag såg under min 

undervisningsobservation. 

 

”Och jag rättar hela tiden folk som säger fel, man får inte säga planka, det finns inte plankor och vi använder 

aldrig plankor, vi använder reglar och brädor, plywoodskivor och masoniter och allt det här.” (lärare A) 

 

Lärare A uttryckte i intervjun att när eleverna kommer tillbaka efter sin praktik i årskurs 2 så tillför 

de både lärare och sina klasskamrater nya ord och begrepp. Det är inte heller ovanligt att eleverna 

senare rättar lärarna då de får lära sig ett begrepp i skolan och kanske ett helt annat ute på sin 

praktikplats. 

 

”I vissa fall och i vissa fall får jag lära mig nya begrepp från dem eftersom jag inte har varit i branschen på 8 

år och då kommer dem till mig med nya begrepp. Då kan jag få lära mig saker. Jag lärde mig fling för ett år sedan, 

fling, det är 3 mm, det är sågklingans bredd när man sågar av en regel för klingen tar alltid bort material när du 

sågar en regel. Om du sågar 4 bräder på en meter av en 4 meters bit, då blir det för kort och har du som är exakt 4 

meter lång då. Då får du 3 som är en meter minus 9 mm för klingan snor ju fling varje gång!” (lärare A) 

 

I samtliga intervjuer framkommer det att yrkesspråket ses som avgörande för att eleverna ska kunna 

få ett jobb under sin utbildning som de sedan fortsätter på efter studenten. Att säga planka istället för 

bräda som även lärare B gav som exempel kan bidra till att eleven inte ses som anställningsbar av en 

arbetsgivare i byggbranschen. 
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Praktikplatsen betydelse 
På praktikplatsen ges eleven tillfälle att både öva, utmanas och visa sitt kunnande i olika moment och 

situationer. Det framkommer i intervjuerna att det är mycket olika hur eleverna lyckas och hur mycket 

de får med sig tillbaka till skolan från en praktikplats. En av anledningarna till detta tros bero på elevens 

personlighet, motivation och drivkraft. Att våga fråga sin handledare eller kollegor på en arbetsplats 

om saker som man ej förstår lyfts som mycket betydelsefulla för att eleven ska få med sig nya kunskaper, 

ord och begrepp till sitt vokabulära förråd. 

 

”Det är skarpt läge, dem tar det på allvar. Vi har en kille i trean nu som inte är, eller är väldigt sluten i 

skolan men som fungerar klockrent på apl. Han är jätte bra, han kommer i tid, gör sitt jobb, han säger inte så 

mycket men han är jättebra. Han är seriös och gör sitt jobb lixom.” (lärare B) 

 

Som tidigare nämnts så är en anledning till att eleverna på byggprogrammet inte går ut och 

genomför praktik i årskurs, 1 att de till stor del har ett för litet vokabulärt förråd så tidigt i sin utbildning. 

Intervjupersonerna menade på att eleverna måste ha vissa grundläggande begrepp med sig i bagaget 

men också ha förståelse för exempelvis ritningar och instruktioner när de väl kommer ut till en 

praktikplats och ett riktigt bygge. Alltså belyses även vikten av god läs- och skrivförståelse. 

 

”…sen är det kunskapen om hur man gör och si och så men språket är ju en lika viktig del som att kunna såga 

en bräda rakt.” (Lärare A) 

 

Precis som i tidigare studier som gjorts på området så framkom att yrkesspråket blir ett sätt för 

eleverna att bli en del av en social gemenskap. Samtliga lärare påpekar att det finns ord som används 

på arbetsplatserna som de inte ens ville nämna för mig i intervjusituationen, ord som är grova, sexistiska 

och negativa. En lärare menade på att byggbranschen är relativt gammaldags i sitt språkbruk och de 

gamla begreppen och orden får leva kvar. 

 

”Språkbruket på arbetsplatserna kan vara ganska gammaldags och jag vet att det dyker upp ord som jag inte 

ens skulle vilja säga här” (lärare C) 

 

Det framkom också vid intervjun med lärare C att beroende på vilken praktikplats samt vilken typ 

av praktiskt arbete som utförts där så återfördes olika nya begrepp till klassrummet. De elever som 

exempelvis var på ett mindre företag och arbetade med husbygge återförde byggtermer som var 

relevanta för ett husbygge medan en elev som varit och arbetat med en husgrund använde sig av uttryck 

och begrepp som var relevanta för det arbetet. 

Den tysta kunskapen på praktikplatsen 
I observation C observerades att läraren och dennes insats är av stor betydelse under ett praktikbesök 

för att ställa de rätta och fördjupande frågorna till handledare och eleven för att få syn på elevens 

kunskap. Det blev också tydligt att handledaren vågade öppna upp sig efter hand som frågorna från 

läraren kom samt att det blev mer och mer en kommunikation och diskussion mellan lärare, elev och 

handledare. 
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”Ibland är det svårt att få ut vad eleverna verkligen kan och har skapat förståelse för på sin praktik. Ibland får 

jag jobba ganska mycket med att ställa de rätta frågorna, många handledare kan tycka det är svårt att sätta fingret 

på elevens kunskaper.” (läraren C) 

 

Handledaren innehar tyst kunskap men kan inte alltid sätta sig in i elevens teoretiska och praktiska 

kunskap. Frågeställningarna under besöket bidrog till att synliggöra handledarens uppdrag och elevens 

förståelse för yrkesutbildningen. Ett exempel som jag upplevde under observation C var då 

handledaren konstaterade att det för honom är självklart hur många lager med sten som ska ligga i 

grunden medan för eleven var detta en helt ny kunskap. Detta bidrog till att handledarens tysta 

kunskap medvetandegörs och denne tvingas att verbalisera kunskapen.  

Den tysta kunskapen är något som även lärarna innehar och som medvetandegörs i deras dagliga 

arbete tillsammans med eleverna, något som framförallt lärare B uttryckte under intervjun.  

 

”Ja det som är det stora issuet i det hela är att jag har en bild i huvudet hur saker och ting ska gå till och sen 

ska jag föra över det till dem. Och ofta muntligt och då pratar jag genom den bilden som jag har i huvudet medan 

de har en annan bild i huvudet så det går inte in och måste man ju börja visa praktiskt då ”såhär”. När man har 

gjort det då får de ju rätt bild då förstår de vad man pratar om.” (lärare B) 

 

Även här lyfts vikten av att blanda det teoretiska med det praktiska för att skapa en djupare 

förståelse hos eleverna där även lärarnas tysta kunskap tydliggörs. Att blanda teori och praktik bidrar 

också till att fler elever nås och får med sig de kunskaper och den förståelse som krävs för en framtid 

inom byggbranschen.  
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Diskussion 

Yrkesprogrammen är generellt sett program som är mer könsuppdelade än på de studieförberedande 

programmen och en hög andel elever har också låga studieresultat. Beroende på lokala förhållanden är 

variationen ganska stor mellan yrkesprogrammen och skolor (Henning Loeb & Korp, 2012). En fråga 

som jag ställer mig är varför det på ett byggprogram är så få flickor som lockas till en sådan yrkesroll? 

Historiskt sett har yrkesutbildningen alltid styrts av efterfrågan till näringslivet och så även idag. 

Idag finns en väl etablerad och god kontakt med näringslivet vilka också skriker efter kompetent 

personal. 

Elever på yrkesprogrammen framställs relativt ofta som praktiskt lagda och det är heller inte 

ovanligt att yrkeselever kan känna ett visst motstånd för de teoretiska ämnena som exempelvis svenska, 

matematik och engelska (Henning Loeb & Korp, 2012). Mitt resultat visar på vikten av att teori och 

praktik blandas och inte särskiljs. Även Göransson (2004) kommer i sitt resultat fram till att 

klassrummen blev flerstämmiga vid de tillfällen som lärarna i sin undervisning utgick från deras 

yrkessituation. Gibbons (2006) visar i sin forskning vikten av att både elever och lärare är aktiva 

deltagare. I min studie ser jag också att detta är ett framgångsrikt arbetssätt. Att arbeta utifrån ett 

sociokulturellt förhållningssätt bidrar till kunskapsutveckling. Eleverna ges möjligheter att samtala med 

varandra och på ett vardagligt sätt använda sig av yrkesspråket i naturliga sammanhang. Detta bidrar 

till att begreppen blir en del av vardagsspråket. I ett dialogiskt klassrum lär sig också eleverna av 

varandra. I diskussioner och samarbetsövningar efter en praktikperiod har eleverna fått med sig olika 

erfarenheter och nya begrepp som de återför till sina klasskamrater. Att lära sig ett språk är en process 

som är socialt inbäddad menar Göransson (2004). För att möjliggöra för dessa goda förutsättningar 

krävs att läraren tillsammans med eleverna skapar en trygg och tillåtande miljö där eleverna vågar 

uttrycka sig och pröva sina tankar. Bjar (2006) påtalar i sin forskning att vi som individer bedöms utifrån 

språket och då ser jag vikten av att som lärare ge eleverna dessa förutsättningar i klassrummet. Hon 

säger att språkutveckling är en livslång process och att vi lär och utvecklas i de miljöer vi befinner oss 

i. Att ge eleverna förutsättningar och möjligheter att tala och samtala är en viktig pedagogisk utmaning 

som kräver god planering och ett medvetet förhållningssätt där det inte är läraren som tar det mesta av 

talutrymmet. 

Jag tänker också på skillnaden mellan de elever som har ett rikt språk jämfört med dem som har 

svårare att uttrycka sig verbalt, när de kommer till en arbetsplats för att söka arbete. Förmodligen har 

eleverna med god språkutveckling och som verbalt kan presentera sig större chanser att få arbete. 

Nilsson (2012) menar att läraren har höga förväntningar på att även eleverna bidrar till 

kunskapsutveckling. Eleverna förväntas också att ta eget ansvar för sin utbildning. 

Att ställa frågor och ta ansvar för sitt eget lärande är avgörande för hur väl eleverna lär sig på en 

praktikplats (Ferm et al., 2018). I min studie framkommer att praktikplatsen har stor betydelse för 

elevernas yrkesutbildning där de får möjlighet att öva, visa sina kunskaper och utmanas. Om 

handledaren besitter mycket kunskap är det mycket som sker automatiskt, vilket exemplet från 

praktikplatsen visar i resultatet. Den tysta kunskapen blir då det som handledaren gör per automatik. 

För en elev kan avancerade saker se så lätt ut men handledaren har införskaffat sig kunskaperna med 

många års träning och gör momentet utan att reflektera. Här är det precis som resultatet visar 

avgörande att läraren ställer de rätta frågorna som också får handledaren att sätta ord på sitt kunnande. 

Många gånger kan det bli en ny insikt för handledaren hur många begrepp och yrkestermer som finns 

inom yrkesrollen men som hen kanske inte alltid tänker på. Med den besökande lärarens frågor och 

diskussioner kan det ibland också bli tydligt för handledaren vad hen kan tänka på i sin roll som 
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handledare för att ge eleven en god yrkesutbildning. Alla handledare har inte en gedigen 

handledarutbildning.  

Som framkommit i studien så genomgår arbetsmarknaden en konstant förändring och de praktiska 

yrkena idag innehåller många läs- och skrivaktiviteter vilket är en skillnad från 1970-talet (Henning 

Loeb & Korp, 2012). Skolverket (2011) belyser vikten av samverkan med organisationer och företag 

utanför skolan för att alltid besitta de senaste kunskaperna och informationen. Detta då ett mål med 

yrkesutbildningen är att eleverna ska uppnå en godtagbar nivå av yrkeskunnande för att anses vara 

redo för arbetslivet. En studie som Skolinspektionen (2017) gjort visar att andelen elever som inte 

fullföljer sin utbildning på yrkesprogrammen har ökat. Detta gör att färre elever med yrkesexamen 

kommer ut i arbetslivet vilket bidrar till att arbetsgivare får rekryteringsproblem för allt fler har för låg 

kompetens för att vara anställningsbara. Hill (1998) menar att elever med studietrötthet är i extra stort 

behov av kunskaper som kan användas här och nu då dessa känns mer användbara för yrkeslivet. 

Gymnasieskolans yrkesprogram måste ta större ansvar för att eleverna ska klara kunskapskraven och 

slutföra sina studier. Granskningen visar att elevernas utveckling mot en ny yrkesidentitet behöver 

stärkas för att på så sätt öka deras motivation. Den visar också att det behövs en tydligare koppling 

mellan de gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnen utifrån examensmålen (Skolinspektionen, 

2017). Att arbeta ämnesövergripande eller att blanda teori och praktik har i den här studien framkommit 

som mycket viktig, eller rentav nödvändig för elevernas kunskapsinhämtning. 
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Slutsats 

Utifrån mina frågeställningar så arbetar alla av de intervjuade lärarna mycket medvetet med 

begreppsutveckling. De beskriver nödvändigheten av ett relevant utvecklat yrkesspråk vilket ger 

möjligheter att ingå i arbetsplatsens sociala sammanhang. Ett utvecklat yrkesspråk bidrar till att eleven 

får en god yrkesutbildning och därmed blir hen attraktiv på arbetsmarknaden.  

Det ämnesövergripande arbetssättet är den arbetsmetod som lärarna påtalar är mest framgångsrik 

för att utveckla elevernas yrkesspråk och begreppsutveckling. Att blanda teori med praktik ses som en 

mycket framgångsrik undervisningsmetod där både elever och lärare är aktiva deltagare, ett 

sociokulturellt arbetssätt, i ett dialogiskt klassrum. De intervjuade lärarna ser också vikten av att ha 

höga förväntningar och krav på eleverna som framgångsrikt. I alla grupper har lärarna arbetat med det 

sociala klimatet för att skapa trygghet, så att eleverna vågar pröva och ompröva sina tankar och idéer, 

vilket möjliggör för att få ett dialogiskt klassrum där yrkesbegreppen används i dialoger och blir ett 

naturligt sätt att uttrycka sig på. 

 Praktikplatsen är också av stor betydelse där eleverna i samspel med sina handledare och 

arbetskamrater ges möjlighet att öva, visa sina kunskaper och utmanas i yrkesrollen. Den besökande 

lärarens roll är viktig för att synliggöra och medvetandegöra handledarens tysta kunskap.  

Framtida studier  
Vid eventuella framtida studier kan jag se ett behov av att utforska området ytterligare och göra en 

studie som även innefattar elevers syn på yrkesspråket och dess betydelse både innan och efter 

genomförd praktik. Jag kan också se ett behov av att senare studera om det finns någon koppling mellan 

yrkesspråket och en elevs yrkesidentitet, hänger de ihop? Ett intresse finns även att se hur det ser ut på 

olika yrkesprogram, skiljer de sig åt avsevärt när vi pratar om yrkesspråk? Är något yrkesspråk 

viktigare än ett annat och hur ser övergången ut mellan byggspråket i skolan och byggspråket på 

arbetsplatserna? I den här studien har det framkommit att eleverna i årskurs 1 på ett byggprogram inte 

får gå ut på praktik, dels för att de inte har grunderna i yrkesspråket med sig vilket i sin tur kan bidra 

till att eleverna inte ses som tillräckligt kompetenta på en praktikplats. Kan man se liknande kopplingar 

på andra yrkesprogram? 
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BILAGA 1 
 

 

 

Observationsschema 
 

Beskrivning av observationen 

 

 

Skola: 

Årskurs:  

Gymnasieprogram: 

Talutrymme lärare: 

                     Elev: 

Datum: 

Total observationstid: 

Antal elever: 

Antal lärare: 

 

Förlopp  

Helheten som arbetspasset 

ingår i 

 

Reflektioner  

Vem initierar/vilka 

kommunicerar?// 

Vad händer? 

Lärare Elev Lärare- 

lärare 

Elev - 

lärare 

Elev - 

elev 

Notering 

Ställer frågor       

Upprepar       

Korrigerar       

Stödjer       

Uppmuntrar att uttrycka/ställa 

frågor 

      

Förklarar       

Förekomst av yrkesspecifika 

termer (vilka?) 

      

Förekomst av yrkesspecifika 

begrepp (vilka?) 

      

Förekomst av yrkesspecifika 

sammanhang (vilka?) 

      

Diskuterar       

 

 



BILAGA 2 
 

 

 

Intervjuguide 

 
Berätta lite om din utbildningsbakgrund! Yrkesmässiga bakgrund? 

 

Vilka metoder använder du för att lära ut ett yrkesspråk? Ge exempel på de du anser har varit mest 

framgångsrika? 

 

När jag var med på lektionen så såg jag……… Vad tänker du om det? 

 

Har du några speciella knep för att stimulera eleverna till att utveckla sitt yrkesspråk? Hur har du 

kommit fram till det? Ge exempel! 

 

På vilket sätt anser du att eleverna lär sig yrkesspråkets vokabulär? Under mina observationer så kom 

jag att tänka på……. 

 

Om du skulle motivera eleverna att verkligen utveckla sitt yrkesspråk, vad skulle du inför dig själv, 

dina kollegor och din chef ange för skäl/argument för att göra detta? Varför detta?, Ge exempel! Jag lade 

märke till………. 

 

Vad anser du vara det viktigaste målet för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk? 

 

Hur arbetar praktikplatsen med elevernas yrkesspråk? Hur tycker du att det går? 

 

 

 

 



BILAGA 3 
 

 

 

Informationsbrev lärare 
 
Vill du delta i en studie om metoder för att lära ut ett yrkesspråk? 

Jag vänder mig till dig som arbetar eller undervisar elever på byggprogrammet, antingen yrkesämnen 

eller gymnasiegemensamma ämnen.  

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka strategier yrkeslärare använder i 

undervisningen för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk på gymnasieskolans byggprogram för att 

få förståelse om hur elevernas yrkesspråk utvecklas i undervisningen. 

Studien kommer att genomföras i era lokaler med observationer av undervisning samt intervjuer med 

3 lärare under mars månad. 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av en kandidatexamen i pedagogik som läses 

vid Mittuniversitet, Campus Sundsvall. Studien kommer att genomföras med observationer av 

undervisning samt intervjuer med lärare under februari och mars 2019.  

Under observationerna så är det ni lärare som är i fokus och inte eleverna. De iakttagelser som görs 

kommer att vara grunden för kommande intervjuer.  

Intervjun kommer att handla om din uppfattning och erfarenhet av att lära ut ett yrkesspråk. Intervjun 

beräknas ta ca 30-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ner. 

All Information som du lämnar kommer att förvaras säkert. Det är jag, min handledare och examinator 

som kommer att kunna ta del av den. När det självständiga arbetet är godkänt kommer den insamlade 

informationen att förstöras. 

Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga svar kan härledas till dig eller din 

arbetsplats. När det självständiga arbetet är färdigt kommer du att få ta del av uppsatsen.  Du som 

deltagare kan, innan det självständiga arbetet är färdigställt, välja att avbryta din medverkan utan 

särskild förklaring.  

 

Är du intresserad av att delta? Kontakta mig senast den 10 mars. 

 

Ansvariga för studien är Julia Dahlqvist samt handledare Catharina Höijer. Har du frågor om studien 

är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

Julia Dahlqvist                         Catharina Höijer 

Student, Mittuniversitet                           Lärare, Mittuniversitet 

juak1001@student.miun.se                     catharina.hoijer@miun.se 
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