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Abstract  

Learning Environments in the Workplace. 

The Construction of Learning Environments in a VET-program from an 

Organizational Pedagogical Point of Departure 
 

Today‟s research on workplace learning stresses the importance of the envi-

ronment in which learning takes place. On the basis of an empirical study of 

a Vocational Education and Training (VET) program this thesis aims to 

create knowledge about how a learning environment is constructed. Theoret-

ically, the study is based within action theory and takes an organizational 

pedagogical point of departure. It is rooted both in constructivist theory, as 

well as draws on the theory of learning as culturally and socially situated. 

The study is designed as a single case study. Data was primarily collected 

during periods of field studies through the observation of teachers‟ work 

inside and outside classroom settings; recurring in-depth interviews with six 

teachers and eight participants, and reflection group interviews with the 

teachers. The study reveals a difference between participants‟ and teachers‟ 

educational goals and ambitions. This is important to acknowledge due to 

the necessity for the teachers to handle the difference. It gives information 

on daily work in the VET-program and the important work tasks that 

emerge. The program is influenced by the ideological foundations developed 

by its principal organizer, which comes to play as a special way of reason-

ing, the Yes-thought. Much of the daily work consists of an adjustable way 

of working and an approach that supports it. However, two tension fields can 

be identified in which discretion in work tasks is created. The first concerns 

the approach to work tasks, and is a tension between dynamic and instru-

mental approaches. The second concerns the organizing of work tasks and is 

a tension between adjustable and regulating ways of working. Micro context 

is introduced as a concept, referring to the context of meaning which is 

created around work tasks. Depending on the micro context‟s position in the 

two tension fields, different conditions of learning can be identified. The 

micro contexts can then be understood as the learning environments in the 

work place. 

 

Key words: Learning environment, organizational pedagogic, workplace 

learning, micro contexts, teachers, VET-program  
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Förord 

En avhandling är i många avseenden ett ensamarbete. Beslut fattas och över-

vägs noga och i slutändan står man där ensam till svars för det som blev 

slutprodukten. Men en avhandling är i lika hög utsträckning också ett resul-

tat av den sociala samhörighet som man har varit en del av under det pågå-

ende avhandlingsarbetet. Min tid på Institutionen för pedagogik och didaktik 

har varit oerhört utvecklande och stimulerande, det krävs bara att man ibland 

stannar upp för att kunna se det. Många personer har betytt mycket för mig 

under denna tid. Först vill jag rikta ett stort tack till mina handledare Jon 

Ohlsson och Marianne Döös. Jon och jag har följts åt genom större delen av 

min tid i det akademiska systemet och vi har haft många inspirerande och 

utvecklande diskussioner. Jon har alltid visat stor tillit till mig och gett mig 

utrymme, såväl i mitt forskningsarbete som i den undervisning jag under min 

doktorandtid kommit att vara en aktiv del av. Marianne kom in något senare 

i avhandlingsarbetet och har genom sin kritiska läsning av avhandlingsma-

nus bidragit med mycket värdefulla synpunkter, och också bidragit till att jag 

utvecklats som forskare genom möjligheten att få arbeta tillsammans med 

henne i andra forskningsprojekt.    

     Jag vill rikta ett stort tack till Ragnhild Mogren som alltid har funnits på 

ett knackavstånd, redo för diskussioner om både stort och smått, forskning 

och privat. Vi har tagit oss igenom denna avhandlingsdjungel tillsammans 

med allt ifrån osäkra anställningsförhållanden med perioder av tung under-

visning, till att slutligen få göra det vi vill på heltid (nåja nästan i alla fall…)! 

Erica Falkenström, Nicola Magnusson, Charlotte Bagge, Camilla Thunborg 

och Lena Wilhelmson har också funnits nära tillhands för trevliga samtal och 

stöttat när så behövts. Tack också till Agnieszka Bron och Tom Hagström 

som vid två tillfällen läst mitt avhandlingsmanus och bidragit med värdefulla 

kommenterar och förslag på hur arbetet kunnat utvecklas. Tack också till 

Arvid Löfberg som gett mig inspiration och uppmuntran under arbetets gång. 

I slutet av avhandlingsskrivandet korrekturläste Anne Montelius, Erica Fal-

kenström, Lena Wilhelmson och Ragnhild Mogren slutmanuset vilket bidrog 

till ett sista lyft av texten.    

     Jag vill också rikta ett stort tack till studiens informanter, lärare och ut-

bildningsdeltagare vid Yesutbildningen, och det förtroende jag fick genom 

att få ta del av era erfarenheter om er själva och er arbetsvardag. Erfarenheter 

som ligger till grund för att denna avhandling blev vad den blev. Ni var 

mycket generösa med er tid och visade ett stort intresse för mitt arbete, tack!  
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Avhandlingsarbetet har även vid tillfällen ventilerats i olika forsknings-

seminarium vid institutionen: Miljöpedagogiska seminariet, Organisations-

pedagogiska seminariet, Vuxenpedagogiska seminariet och Skolforsknings-

seminariet. Det finns många seminariedeltagare att tacka för att de har bidra-

git till utvecklande diskussioner, tack till er alla!  

     Mycket inspiration har kommit under stunder av intensiv läsning av otali-

ga utkast till manus på fiken i Mariefred, över en god kopp cappucino eller 

en härligt varm kopp te. De stunderna har gjort arbetet med avhandlingen än 

mer angenämt! Avslutningsvis vill jag tacka min kära familj. Emma och 

Lucas för att ni är så underbara att vara med, och Lena för att du alltid ställt 

upp att diskutera och läsa, för att sedan diskutera lite mer och läsa igen... 

samt att du också är underbar att vara med!  

 

 

Mariefred, april 2011 

 

Peter Johansson 
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1. Inledning 

Forskning om vuxnas lärande idag betonar betydelsen av att se till den lär-

miljö lärande sker i. Att lärande sker kontinuerligt är ett påstående som de 

allra flesta kan acceptera, och det är idag väl känt att lärande inte är bundet 

till att ske i direkta undervisningssituationer. I de allra flesta sociala sam-

manhang som vuxna är en del av är lärande inte en planerad aktivitet, men 

lärande sker mer eller mindre som en oavsiktlig konsekvens (Marsick & 

Watkins, 1990). Lärande sker som en del av utövandet av det dagliga arbetet, 

lärande sker mellan lektioner i utbildning, lärande sker när vi utövar en hob-

by på vår fritid, d.v.s. lärande sker genom utförande av olika aktiviteter i 

sociala sammanhang. Dessa sammanhang kan analyseras som en miljö där 

lärande sker, en lärmiljö (Billett, 2004; E. Ellström, m.fl., 2008; Felstead, 

m.fl., 2009; Harteis & Billett, 2008; Illeris, 2004a).  

     Lärande sker alltid i relation till något. Sett i relation till arbetsuppgifter 

avses med lärande att vi blir bättre på att hantera dessa, något som också kan 

beskrivas som att vi blir mer kompetenta. Arbetsplatsen kan analyseras som 

en lärmiljö där det lärande som sker till stor del är en konsekvens av det 

dagliga arbetet (se ex. Antonacopoulou, m.fl., 2006; Ellström, m.fl., 2005; 

Rainbird, m.fl., 2004; Tedenljung, 2008). På en arbetsplats sker en rad akti-

viteter som på olika sätt bidrar till hur vi utövar och potentiellt lär i relation 

till våra arbetsuppgifter. Vi arbetar kanske i lag, vi går på personalmöten, vi 

diskuterar informellt med kollegor vid fikapauser. När vi stöter på problem 

söker vi kanske upp en kollega som arbetar med liknande uppgifter, eller 

också är arbetsuppgiften av sådan art att den kräver att vi söker upp en spe-

cialist med kompetens inom ett annat fält, och på så sätt går vi utanför våra 

egna ramar. Vid något tillfälle går vi en kurs som är nödvändig för att vi ska 

vara uppdaterade inom det aktuella yrkesområdet. Dessa exempel på aktivi-

teter i det dagliga arbetet rör också arbetets organisering och får betydelse 

för arbetsplatsen som lärmiljö. 

     Platsen för föreliggande studie är en vuxenutbildningsverksamhet, närma-

re bestämt en ettårig yrkesutbildning. Denna typ av verksamhet kan förstås 

som lärmiljö i (minst) dubbel bemärkelse, beroende på vems lärande som 

fokuseras, och vad som förväntas läras. Sett ur ett utbildningsdeltagarper-

spektiv utgör utbildning mer explicit en lärmiljö där ett visst lärande förvän-

tas ske angående exempelvis specifika yrkeskunskaper. Dessa utbildnings-

deltagares lärande uppmärksammas utifrån hur väl de utvecklar för yrket 

relevanta kunskaper, och lärmiljön kan avse den plats där lärandet sker. Det-
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ta sätt att förstå lärmiljö är vanligen förknippat med det lärande som förvän-

tas ske i en utbildning. Sett ur perspektivet att lärande sker som en konse-

kvens av att vi utför (arbets)uppgifter vidgas lärmiljö till att även innefatta 

aktiviteter som inte avsiktligt är tänkta att leda till lärande. Andra aspekter av 

utbildningsdeltagarnas lärande som går utöver lärande av specifika yrkes-

kunskaper kan då uppmärksammas, men även lärares lärande och utveckling 

av kompetens. Det är i denna något vidare bemärkelse som jag i denna av-

handling intresserar mig för lärmiljö, och i synnerhet hur lärmiljö skapas 

som en del av det vardagliga arbetet. Detta beskriver jag som en organisa-

tionspedagogisk problematik. 

     Vare sig det gäller grundskola eller grundläggande vuxenutbildning präg-

las dessa verksamheter av arbetsuppgifter som sällan på ett enkelt sätt låter 

sig definieras eller där det går att utveckla generella tillvägagångssätt som 

passar i mötet med alla utbildningsdeltagare. I synnerhet blir detta svårt i och 

med de ökade kraven på att bemöta varje enskild utbildningsdeltagare utifrån 

dennes specifika behov. Hultmans (1998;2001) beskrivning av skolans ar-

betsvardag som en anarkistisk-pedagogisk miljö med oklara och motstridiga 

mål är talande för den komplexitet som karaktäriserar skolans vardag. För att 

möta de delvis motstridiga krav och utbildningsdeltagares skilda behov som 

lärare ställs inför, förutsätts ett kontinuerligt lärande och utveckling av lära-

res kompetens. Ett inte allt för oväntat resultat som publicerades i en ny in-

ternationell rapport framhåller bland annat lärares kompetens som ytterst 

betydelsefull för grundskoleelevers studieresultat (McKinsey, 2010), något 

som på goda grunder också kan antas gälla i utbildning för vuxna.  

     Denna avhandling tar sin utgångspunkt i ett forskningsbaserat utvärde-

ringsuppdrag rörande en vuxenutbildningsverksamhet i form av en ettårig 

yrkesutbildning (Johansson, 2008). Utbildningen riktade sig till unga vuxna 

och vuxna som saknade formell utbildning och hade en bristfällig förankring 

på arbetsmarknaden. Utbildningen bestod till hälften av praktik, så kallat 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den andra hälften av utbildningen bestod 

av teoretiska studier. Utbildningen var uttalat inspirerad av Paulo Freires 

frigörande pedagogik (Freire, 1970). I utvärderingsrapporten skrev jag angå-

ende utbildningens mål: 

En central del av utbildningens verksamhet är, utöver att ge förutsättningar 
för utvecklande av yrkeskunskaper, att stärka människors självkänsla och 
egenmakt. Utbildningen är ett medel för att möjliggöra det. Individens kom-
munikationsförmåga och språk tillskrivs en central betydelse för ökad själv-
kontroll och därmed en utökad egenmakt (Johansson, 2008, s. 1) 

 

Ett skäl till denna målsättning var att utbildningens målgrupp i hög utsträck-

ning bestod av personer som avbrutit tidigare skolgång och/eller haft en 

skolgång präglad av hög frånvaro, något som påverkade deras syn på skolan 

och samhället som institution. Målgruppen inkluderade personer som på ett 
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eller annat sätt hade eller hade haft en social problematik. Trassliga bak-

grundsförhållanden var vanligt förekommande i form av exempelvis krimi-

nalitet eller ett tidigare tungt drogmissbruk som påbörjats i ung ålder. Kom-

binerat med frånvaro från arbetsmarknaden bidrog detta till att lärarnas arbe-

te inte enbart kunde vara inriktat på kunskapsuppdraget. Mycket arbete 

handlade om att stödja utbildningsdeltagarna i deras personliga utveckling 

och bidra till en socialisering till arbetsmarknaden. Lärarnas arbete karaktä-

riserades på så sätt av en kombination av fokus på kunskapsuppdraget och på 

social omsorg om deltagarna. Deltagarna visade sig även lyckas relativt väl. 

I utbildningens egna utvärderingar samt i en tidigare extern utvärdering 

(Heule & Lago, 2005) framgick att utbildningen hade en hög genomström-

ning (d.v.s. att deltagarna i hög grad fullföljde utbildningen). Lärarna och 

deltagarna själva vittnade också om att det skedde en personlig utveckling 

hos deltagarna i form av ökad självkänsla, och att en stor del av deltagarna 

dessutom efter utbildningen fick arbete i linje med sin utbildning. 

     I utvärderingsrapporten (Johansson, 2008) beskrivs hur lärarna uppfattade 

arbetet som lustfyllt, men stundtals också mycket krävande. Lärarnas vardag 

präglades av hantering av svåra personliga problem hos en del av utbild-

ningsdeltagarna samt av insikten om utbildningens funktion som livlina för 

andra. Utöver de direkta undervisningssituationerna och lärarnas didaktiska 

förmåga, var det därför även relevant att se till den vidare interaktionen mel-

lan lärare och utbildningsdeltagare. Arbetet som lärare vid utbildningen för-

utsatte en kompetens som sträckte sig långt utöver en undervisning enbart 

med grund i ämnesspecifika kunskaper. Jag beskriver det i utvärderingsrap-

porten som att lärarna tog ett pedagogiskt ansvar som till större delen gick 

utanför de direkta undervisningssituationerna. Enskilda samtal med utbild-

ningsdeltagarna på exempelvis raster framträdde som nödvändiga för att 

stödja deltagarna genom utbildningen, och arbetet mellan lärarna karaktäri-

serades av många reflekterande samtal där utbildningsdeltagarnas situation 

och alternativa sätt att bemöta dem diskuterades (a.a.). 

     Beskrivningarna ovan kan ses som illustrerande exempel på pågående 

aktiviteter av organiserande och utförande av arbetsuppgifter som präglar 

den dagliga verksamheten. Hur kan vi då förstå dessa pågående aktiviteter av 

organiserande som en grund för skapande av lärmiljö? Avhandlingssyftet är 

att utifrån en empirisk undersökning av en vuxenutbildningsverksamhet ska-

pa kunskap om hur lärmiljö konstrueras. 

1.1 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av tio kapitel. I detta inledande kapitel har studiens 

vetenskapliga sammanhang kort presenterats. Kapitel 2 behandlar tidigare 

forskning och inleds med vuxenutbildning och vuxnas studier. Därefter be-

handlas tidigare forskning som rör områdena vuxenutbildning och vuxnas 
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studier samt lärares arbete och lärande. Genomgången syftar till att belysa 

hur områdena utgör aspekter av arbete i skola och vuxenutbildning som lär-

miljö. Kapitlet avslutas med en genomgång av forskning som behandlar 

arbetet som lärmiljö, och utgör en brygga till de teoretiska utgångspunkterna.    

     I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna och centrala be-

grepp som utgör studiens förståelseperspektiv. Lärmiljö som begrepp preci-

seras samt hur konstruerandet av en lärmiljö kan förstås som en organisa-

tionspedagogisk problematik. I kapitel 4 preciseras studiens syfte och forsk-

ningsfrågor och kapitel 5 redogör för studiens design och metodologiska 

utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion som behandlar 

frågor som rör studiens validitet. 

    Kapitel 6, 7, 8 och 9 presenterar resultaten som är baserade på det empi-

riska materialet. Kapitel 6 inleder med att ge bilder av Yesutbildningen, som 

varit platsen för studien, i syfte att ge läsaren en inledning till de övriga em-

piriska kapitlen. Därefter följer i kapitel 7 tre deltagares vägar genom utbild-

ningen sett ur deras perspektiv. Kapitel 8 behandlar det som benämns Yes-

tänket och hur lärarna på olika sätt förhåller sig till det. I det avslutande re-

sultatkapitlet redogörs för lärarnas organiserande och utförande av arbets-

uppgifter. I kapitel 10, som är det sista och avslutande kapitlet, diskuteras 

studiens resultat i relation till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter.  
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2 Tidigare forskning  

Studiens fokus är konstruerande av lärmiljö och avhandlingen har som ambi-

tion att placera sig inom forskningsfälten arbetslivs- och organisationspeda-

gogik. För att kontextualisera studien inleder jag föreliggande kapitel med 

redogörelser för vuxenutbildning och vuxnas studier, då platsen för studien 

är en vuxenutbildningsverksamhet. I synnerhet lyfter jag fram vissa problem 

som tidigare studier identifierat rörande deltagande i vuxenutbildningsverk-

samhet sett ur ett deltagarperspektiv. Därefter följer en genomgång av forsk-

ning som rör lärares arbete och lärande. I avsnittet lyfter jag bland annat 

fram vad lärare möter som arbetsuppgifter, men också hur lärares lärande 

studerats i tidigare studier. Genomgången syftar till att belysa hur dessa 

forskningsområden kan bidra till förståelsen av hur deltagande och arbete i 

(skola och) vuxenutbildning kan utgöra aspekter av lärmiljö. Vuxenutbild-

ning som arbetsplats och miljö för lärares lärande är dock ett relativt out-

forskat område, i synnerhet när det gäller hur lärmiljö skapas som en del av 

lärarnas vardagsarbete.  

     Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning som mer ex-

plicit rör arbetet som lärmiljö, och som också blir en brygga till efterföljande 

kapitel där de teoretiska utgångspunkterna behandlas. Ett antal av de förfat-

tare vars studier varit ett viktigt bidrag till den tidigare forskningen utgör 

också grund för de teoretiska utgångspunkterna avseende lärmiljö.  

2.1 Vuxenutbildning och vuxnas studier 

Diskursen om livslångt lärande präglar starkt den svenska vuxenutbildning-

en. Livslångt lärande framhålls som nödvändigt för att Sverige, och övriga 

EU-länder, ska kunna utvecklas som kunskapsnationer (European 

Commission, 2000). Samhället förväntas skapa strukturer som möjliggör för 

medborgarna att aktivt delta, och medborgarna förväntas i sin tur ta ansvar 

genom att utbilda sig och därigenom vara aktiva i ett livslångt lärande.  

     Den tilltagande ungdomsarbetslösheten och vuxna som under längre tid 

hamnar utanför arbetsmarknaden uppmärksammas idag allt mer, både natio-

nellt och internationellt. Problemet är viktigt ur såväl nationalekonomiskt 

som socialt och mänskligt perspektiv i och med risker för ett socialt utanför-
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skap. Inom EU
1
 har ett flertal satsningar genomförts och utbildning av olika 

slag lyfts fram som ett de främsta instrumenten för att motverka ett socialt 

utanförskap (Hammer, 2003; Sparkes, 1999; Warner Weil, m.fl., 2005). 

Vuxenutbildning är med andra ord inte bara ett instrument utifrån ett arbets-

marknadspolitiskt perspektiv
2
. Den svenska vuxenutbildningen vilar även på 

socialpolitisk grund i och med att den genom utbildning syftar till att ge sva-

ga grupper i samhället möjligheten att (åter) delta i samhällsutvecklingen 

(Paldanius, 2006).  

     Vuxenutbildningen har förändrats i takt med att behoven på arbetsmark-

naden och i samhället förändras. Idag förväntas utbildningsdeltagare utveck-

la färdigheter och kunskaper som går utöver direkt yrkesrelaterade kunska-

per.  

I dagens samhälle behövs därutöver andra färdigheter och personliga egen-
skaper utvecklas – egenskaper som är mer relevanta i ett livslångt lärande 
men svårare att definiera och beskriva som en del i ett formellt lärande. Ex-
empel på sådana egenskaper, vilka nu tydligare framhävs, är självförtroende, 
kritiskt tänkande samt förmåga att tänka kreativt och konstruktivt. […] i ett 
vidare perspektiv – utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter samt 
ha förståelse för andra samhällen och kulturer än den egna. (SOU 1998:51, s. 
141-142) 

Att bygga upp individens förutsättningar för att verka på arbetsmarknaden 

och i samhället blir en viktig del som vuxenutbildning förväntas kunna bidra 

till. Denna hållning stärks av tidigare forskning av långtidsarbetslösa där det 

har visat sig att långtidsarbetslösa bäst hjälps genom att de också utvecklas 

personligen (Hagström, 1985;1988). Inte genom att enbart utveckla exem-

pelvis yrkeskunskaper. Tidigare studier har visat att lärare som tillvaratog 

deltagarnas erfarenheter samt kunde stimulera deltagarna till ett självständigt 

tänkande också bidrog till en personlig utveckling hos deltagarna (Chaib, 

2000). 

2.1.1 Deltagande i vuxenutbildning 

Dagens arbetsmarknad förutsätter i hög utsträckning avslutad grund- och 

gymnasieskola. Ur ett deltagarperspektiv har vuxenutbildning gått från att 

vara något man deltog i på grund av ett upplevt behov av att lära sig något, 

till att näst intill bli obligatoriskt för unga vuxna och vuxna som saknar av-

slutad grund- eller gymnasieskola (Illeris, 2003). Motiven till att delta i vux-

                                                      
1 Exempel på en sådan satsning är Equal-programmen, finansierade av Europeiska socialfon-

den, ESF, som syftade till att bryta vad som inom EU benämns social exklusion. Den ettåriga 

yrkesutbildningen som är platsen för studien finansierades delvis av Equal II-programmet.  
2 Vuxenutbildningen har historiskt sett främst varit ett instrument för arbetsmarknadens be-

hov, till skillnad från folkbildningen där fokus mer varit på utbildningsdeltagarnas bildning 

(Bron & Talerud 2005).  
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enutbildning varierar kraftigt. Håkansson (2007, s. 162) skriver i likhet med 

Illeris: ”Föreställningarna om den vuxne deltagaren på Komvux härrör från 

en tid, då deltagarna kom av egen fri vilja med en potential för studier och 

tog ett eget ansvar för dessa”. Schuller m.fl. (2004) menar att deltagares 

förväntningar på vilken nytta (eng. benefits) vuxenutbildning kan ha är starkt 

formade av deras sociala tillhörighet.  Vissa deltar också för att exempelvis 

familjen ska vinna på det, men menar Schuller m.fl. ”most people are driven 

to learn by expectations about resultant improvements to their own circums-

tances and not to the wider society (a.a., s. 187-188).  

     Studier visar att det hos många deltagare i vuxenutbildning finns ett mot-

stånd mot deltagande. Larsson (i Paldanius, 2006, refererar till Larsson 

1986) pekar på att det finns en smal och instrumentell utbildningssyn hos 

den grupp han kallar för icke-facklärda (arbetare utan yrkesutbildning). 

Denna utbildningssyn karaktäriseras av ett behov att se en stark koppling 

mellan utbildning och praktik, en utbildningssyn som det går att skönja en 

rationalitet i på så sätt att det som relaterar till utbildningsdeltagarnas mål är 

det som blir intressant.  

Det snäva synsättet innebär att endast en utbildning som gör direkt nytta i den 
nuvarande situationen tilldelas positivt värde. Deras föreställning om utbild-
ning har därför gemensamma drag med deras föreställning om arbete när det 
gäller nyttovärde och rationalitet (a.a. s. 74). 

 

     Även om motivation finns präglas förväntningar och inställning till nya 

utbildningssituationer i hög utsträckning av tidigare skolerfarenheter (Belzer, 

2004). Negativa erfarenheter av skola i unga år påverkar på så sätt inställ-

ningen och förväntningarna på utbildning även i vuxen ålder. Om inte dessa 

tidigare erfarenheter synliggörs och lyfts fram finns det risk för att nya ut-

bildningssituationer tolkas utifrån tidigare erfarenheter, trots att det är en 

annan utbildning och därmed andra förutsättningar (a.a.). Illeris (2003) har 

studerat deltagande i dansk grundläggande vuxenutbildning. Han beskriver 

en ambivalens som många av informanterna känner inför deltagande i vux-

enutbildning. Två strategier identifierades som deltagare använder för att 

hantera ambivalensen. Den första strategin innebär att deltagare söker vad 

som kan vara personligt användbart med en kurs för att maximera den per-

sonliga nyttan med utbildningen. Den andra strategin, vilken är delvis mot-

sägande den första, är att deltagare instrumentaliserar sin väg genom utbild-

ningen med strävan att hitta så enkla vägar som möjligt i relation till formel-

la sanktioner (a.a.).  

     Genomgången ovan stärker antagandet som presenterades i inledningen 

att arbetet som lärare förutsätter en kompetens som sträcker sig utöver äm-

nesspecifika kunskaper. Det finns en pedagogisk utmaning för lärare i grund-

läggande vuxenutbildning att hantera de erfarenheter utbildningsdeltagarna 
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kommer till utbildningen med, och de krav som ställs utifrån vad deltagarna 

förväntas utveckla under utbildningen.  

2.2 Lärares arbete och lärande  

Lärares arbete och lärande är områden som hänger tätt samman. Uppdel-

ningen mellan dessa områden i detta avsnitt sker för att synliggöra olika 

aspekter av vad som karaktäriserar skola och utbildning som arbete och där-

igenom ligger till grund för lärares lärande. Forskning om lärares arbete och 

arbetsvillkor har gjorts med vuxenutbildning som fält, även om grund- och 

gymnasieskolan är mer uppmärksammade i forskningen. Lärares lärande och 

utveckling av kompetens är dock områden där tidigare forskning främst är 

genomförd på lärare inom grund- och gymnasieskolan.  

2.2.1 Lärares arbete i mötet med deltagare i vuxenutbildning 

En betydande del av lärares arbete består i att verka förutsättningsskapande 

för utbildningsdeltagares lärande. Jarvis (2004, s. 140) uttrycker det som att: 

”Learning can and does occur without a teacher but teaching is one way in 

which learning is facilitated”. I Sverige har folkbildningstraditionen haft en 

viktig roll i utvecklingen av den svenska vuxenutbildningen och dess peda-

gogiska grundtankar (Höghielm, 1985;2006). Deltagarnas bildning stod i 

centrum och inom folkbildningen framhölls samtalsmetoden som en delta-

garorienterad undervisningsmetod som vände sig mot den förhärskande 

korvstoppningsmetoden inom det etablerade skolväsendet. Knowles utveck-

lade under 1960- och 70-talet dessa tankar i termer av de s.k. andragogiska, 

eller vuxenpedagogiska, idealen (Knowles, 1970). Utifrån dessa ideal för-

väntas den vuxne utbildningsdeltagaren vara aktiv och motiverad samt vara 

delaktig i utformandet av utbildningsinnehållet, bland annat utifrån sina egna 

erfarenheter. Lärarens funktion beskrivs mer som en handledare (eng. facili-

tator) och det finns en förväntan på att relationen mellan lärare och deltagare 

ska präglas av jämlikhet. Idén om att bidra till deltagares bildning och för-

väntningarna på ett aktivt deltagande lever kvar, såväl i policydokument som 

i lärares föreställningar om sitt uppdrag (Håkansson, 2007). 

     Höghielm (1985) visade emellertid, i en studie av undervisning i Kom-

vux, att det fanns en bristande överensstämmelse mellan de vuxenpedago-

giska idealen och hur undervisningen i Komvux kom till uttryck i praktiken. 

En förklaring till den bristande överensstämmelsen var enligt Höghielm lä-

rarnas upplevelse av tidsbrist som ledde till att deltagarnas erfarenheter fick 

ett begränsat utrymme. Lärarna själva styrde främst över innehållet och för-

medlade det till deltagarna, tvärtemot de intentioner lärarna beskrev sig ha 

(a.a.). Även Larssons (1982) studie av lärare i vuxenutbildning visade att 

lärarna uppfattade just tidsbrist som ett problem. Larsson menar att det grun-
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dade sig i en uppfattning hos lärarna om att man har en bestämd stoffmängd 

att lära ut till vilken tiden inte räckte till. Det är intressant, som Larsson på-

pekar, att lärarna inte såg det omvända, d.v.s. stoffmängden som något som 

kan anpassas till den tillgängliga tiden. Lärares förhållningssätt till sitt upp-

drag är en bidragande faktor till att det kan finnas ett glapp mellan intention 

och praktiskt görande.  

     Larsson (1990) har även, genom en etnografisk studie av maktspelet i 

klassrumssituationer i vuxenutbildning, visat att deltagare främst försökte 

påverka sådant som rörde fördelningen av tid och rum, medan själva under-

visningsinnehållet lämnades till läraren. De studerande saknade egna idéer 

på detta område, något som kan förklaras med att de inte visste vad de inte 

kunde och saknade på så sätt en åsikt om innehållet. Deltagarnas inställning 

och förhållningssätt till sitt uppdrag kan därför också förstås som en bidra-

gande faktor till att det kan finnas ett glapp mellan de vuxenpedagogiska 

idealen och hur undervisningen kommer till uttryck i praktiken. 

      Larssons och Höghielms studier av vuxenutbildning har främst fokuserat 

samspelet mellan lärare och deltagare i klassrumssituationer. Alheit (1994) 

tar upp betydelsen av det sociala samspel som sker utanför den formella 

delen av utbildningen. Alheit menar att vuxenutbildare många gånger missar 

den sociala delens betydelse för utbildningsdeltagarnas lärande och att in-

formella samtal och konversationer många gånger har en större effekt än väl 

organiserade undervisningssituationer (a.a.). Liknande tankegångar kan spå-

ras i Jarvis (1995), som framhåller samspelet mellan utbildare och deltagare 

som det mest centrala, till och med överordnat undervisningsmetod.  

The person is, therefore, more important than the content of the dialogue and 
personhood more important than correct knowledge, although this rather 
stark dichotomy does not do justice to a reality where both are possible! (a.a., 
s. 31). 

 

Jarvis (2004) framhåller vidare att det finns ett ökande antal studier som 

visar att deltagare i vuxenutbildning som känner sig trygga och understödda 

får högre betyg. Jarvis refererar till en studie av Hesketh (2003) och konklu-

derar: “The fact that they are more successful underlines the significance of 

the human side of teaching” (Jarvis, 2004, s. 147).  

Bron och Lönnheden (2005) konstaterar att mycket av utbildning för vux-

na är outvecklad i den meningen att den inte är anpassad för vuxna.  

Som regel är studerandegrupper heterogena, vuxna är olika studieovana, har 
olika livssituationer och de kan ha olika försvårande omständigheter som gör 
studierna till en kamp. Nyckelorden i dessa sammanhang är många gånger 
flexibilitet och lyhördhet, visar flera forskningsprojekt (Lönnheden 1999, 
Bron & Lönnheden 2004), vilket förutsätter att man som lärare tar studenter-
nas perspektiv för att kunna medverka till gynnsamma lärvillkor. En rigid 
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struktur med regler som nitiskt efterlevs kan försvåra för de studerande eller 
till och med utestänga många från högre utbildning (a.a., s. 46). 

 

Lärarnas förhållningssätt till deltagarna och undervisningen blir med andra 

ord viktigt att se till. Jarvis (1995) menar att vad som skiljer vuxenutbildning 

från utbildning för barn, är att det finns potential för en ömsesidig relation i 

och med att rollerna som lärare och utbildningsdeltagare är utbytbara. Den 

vuxne som är lärare i en situation kan vara deltagare i en annan och vice 

versa, vilket det enligt Jarvis är individernas moraliska ansvar att se till att 

åstadkomma. Jarvis argumentation bygger på starkt normativa ställningsta-

ganden, där demokratiska aspekter och allas lika värde ges ett överordnat 

värde. Alheit (1995) menar att undervisning och pedagogiska ingripanden 

aldrig är värderingsfria. De knyter an till ideologiska utgångspunkter och 

ställningstaganden som grundar sig i vad man vill att ingripandena ska resul-

tera i.   

Håkanssons (2007) avhandling lyfter fram komplexiteten i läraryrket. Hå-

kansson har studerat den pedagogiska praktiken i Komvux ur ett lärarper-

spektiv. Syftet med studien var att identifiera, beskriva och begreppsliggöra 

eventuella särdrag i lärarnas pedagogiska arbete vad gäller uppdrag och 

elevunderlag (a.a., s. 23). Lärarnas arbete kom mycket att handla om att mo-

tivera deltagarna att fullfölja sina studier och komma till skolan. Håkansson 

delar, med referens till Gannerud (2003), in lärarnas arbete i två dimensio-

ner: den pedagogisk-didaktiska samt den socio-emotionella. Den förstnämn-

da dimensionen avser sådant som berör ämnesinnehåll, arbetssätt och ar-

betsmetoder, samt undervisning och undervisningsplanering. Den sistnämn-

da dimensionen innefattar arbetsuppgifter som anknyter till relationer, till 

deltagare i grupp, till arbetskamrater samt innefattar relationer till den en-

skilde deltagaren. Håkansson (2007) lyfter fram att lärarnas arbete med att 

motivera deltagarna kan ha karaktären av såväl undervisning som omsorg. 

Omsorg om deltagarna blir viktigt i och med att många deltagare kommer till 

utbildningen med ett dåligt självförtroende och negativa erfarenheter från 

tidigare skolgång. Håkansson:    

Motivationsarbetet får på så sätt karaktären av en process som innebär att för-
söka skapa balans mellan de undervisande och omsorgsgivande handlingarna 
i ett lång- eller kortsiktigt perspektiv. Någon jämvikt uppstår emellertid inte, 
utan det är de omsorgsinriktade handlingarna som väger tyngst och riktas mot 
den enskilde individen (a.a., s. 158). 

     Lärarna i studien ger uttryck för en helhetssyn på deltagarna som präglas 

av att de tar ett större ansvar än enbart de ämnesrelaterade kunskaperna. För 

lärarna framstår det som svårt att hantera kunskapsuppdraget och samtidigt 

hantera utbildningsdeltagare som är i behov av ett mer omsorgsinriktat stöd. 

Håkansson (a.a.) tar upp att lärarnas arbete till viss del handlar om en form 

av fostran och kontroll av deltagarna. Det kommer till uttryck genom den 
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kontroll läraren utövar när det gäller innehåll och grad av engagemang i stu-

dierna. 

Om beteendet hos en elev inte är det förväntade, går läraren in och rättar till 
det genom att, som i ett fall, förse denne med arbetsuppgifter. Inslaget av 
fostran visar sig exempelvis genom att vissa lärare uppmärksammar sena an-
komster, påpekar att en elev avslutar arbetet för tidigt och genom att söka upp 
deltagare som inte kan hantera den autonomi som organiseringen av under-
visningen förutsätter. ”Vissa måste man hålla i hampan och styra upp”. (a.a., 
s. 140, kursivering från originaltext)    

 

     Resultaten i Håkanssons studie tyder på att det handlar om delvis andra 

processer än vad som beskrivs utifrån vuxenpedagogiska undervisningsideal. 

Även om det finns en strävan från lärarnas sida att verka i en sådan riktning. 

Ett uttryck för en sådan strävan är lärarnas beskrivningar kring hur de försö-

ker skapa en miljö som inte är skollik för att undvika att deltagarna avbryter 

sina studier. Håkansson beskriver lärarrollen som komplex, gränslös och 

ospecifik i den meningen att den bygger på en helhetssyn på deltagaren som 

tar hänsyn till både gemensamma behov för alla och individuella behov. 

Studien visar också på svårigheten att finna en balans mellan läraryrkets 

pedagogisk-didaktiska och socio-emotionella dimensioner. Håkansson kon-

kluderar att ”För att kunna identifiera och tillgodose de individuella behoven 

krävs en jämlik och nära relation till deltagaren” (a.a., s. 146).  

I en utvärdering av ett EU-finansierat projekt som vände sig till långtids-

arbetslösa, d.v.s. en målgrupp som delvis liknar den i den studerade utbild-

ningsverksamheten i föreliggande studie, lyfts ett antal kritiska punkter fram 

angående projektets utveckling (Holmstrand, m.fl., 2000). Projektet hade 

som ansats att arbeta med en processinriktad pedagogik utifrån de enskilda 

deltagarnas behov, och liknar på så sätt även i detta den studerade vuxenut-

bildningsverksamheten. Enligt Holmstrand m.fl. (a.a.) är det med en sådan 

typ av ansats viktigt att så långt som möjligt ”arbeta fram en gemensam och 

väl grundad syn på vad projektets utgångspunkter innebär” (s. 166), för att 

kunna bemöta deltagarna på ett professionellt sätt. I utvärderingen redovisas 

att projektet stötte på en del problem. Ett problem var relaterat till att många 

av deltagarna i projektet inte visste vad verksamheten de deltog i egentligen 

handlade om samt kände sig tvingade till att delta, något som lade grunden 

för negativa attityder till projektet. Vikten av att känna meningsfullhet i de 

åtaganden man gör blir således viktigt. Problemen var även kopplade till hur 

projektet organiserades, med bland annat en otydlig beslutsstruktur och ett 

begränsat utrymme för erfarenhetsutbyte mellan coacherna.  

Det är knappast någon tillfällighet att flera av coacherna efterlyste utrymme 
för utbyte av erfarenheter och tankar kring hur man kunde utveckla det peda-
gogiska förhållningssättet i projektet. Det är ingen lätt uppgift att som coach 
möta en heterogen skara deltagare med skilda förväntningar om vad projektet 
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går ut på. Här finns inga givna metoder att falla tillbaka på utan det gäller att 
hantera en komplex situation med hjälp av sin egen erfarenhet och den led-
ning ett antal principer och utgångspunkter ger (a.a. s. 171).  

 

Coachernas arbetsuppgifter, som också kan tänkas delvis variera beroende 

på vad man möter hos de enskilda deltagarna, förutsätter en öppenhet för det 

situationen kräver. Detta förhållande kan tänka gynnas av ett ökat erfaren-

hetsutbyte mellan coacherna och en gemensam reflektion. 

2.2.2 Lärares lärande och utveckling av kompetens 

Komplexiteten i lärares arbete innebär att de måste tolerera en hög grad av 

osäkerhet kring sina arbetsuppgifter, vilket leder till speciella förutsättningar 

för lärande i arbetet. Som framkom ovan är tidsbrist i relation till det under-

visningsinnehåll som ska läras ut ett upplevt problem för lärare och har en 

direkt inverkan på deras arbete med utbildningsdeltagarna. Studier har även 

visat att lärare har många pågående aktiviteter i och utanför klassrummet 

som konkurrerar om tiden, och brist på tid utgör hinder för deltagande i akti-

viteter som är tänkta att gynna ett informellt lärande (Lohman, 2006; 

Ranagården, 2009). Frågor som rör lärares lärande i arbetet har därför kom-

mit att uppmärksamma lärares omedelbara kontext. Rhöse (2006) och Hult-

man och Wedin (2008) visar genom studier av lärare att relationen till och 

interaktionen med eleverna utgör en betydande del av lärares lärande. Ge-

nom interaktionen lär sig lärarna läsa av allt ifrån elevernas kroppsspråk och 

känslomässiga lägen, till att se eleverna som resurser i undervisningen, och 

lära sig vad som fungerar och inte fungerar i olika situationer.  

     Hultman och Wedin menar att lärare behöver pröva nytt för att lyckas, 

och lärande blir en nödvändig förutsättning för att hantera den komplexa 

situation som råder. 

Vad vi mestadels finner hos våra lärare är en småskalig kunskapsbildning av 
lågmäld karaktär. Lärarna anpassar, prövar, förändrar och förbättrar… Små-
skaligheten i lärandet kan förstås just utifrån yrkets omedelbarhet och icke-
rationella natur, samt utifrån dess relationella karaktär. (Hultman & Wedin, 
2008, s. 62) 

 

Hultman (2001) menar att det i olika situationer förefaller som ”… att en och 

samma lärare påverkas av situationen så starkt att man nästan kan säga att 

det är olika lärare”. För att hantera en så pass föränderlig praktik präglas 

lärares arbete av ständiga improvisationer och justeringar för att möta delta-

garnas behov. Hultman avser med detta inte ad hoc-improvisationer, utan en 

intuitiv strategi i form av erfarenhetsgrundade intelligenta improvisationer. 

”Läraren lär sig tolka tecknen eller att ‟läsa klassrumsspråket‟ och att utifrån 

det justera sitt arbete” (a.a., s. 174).  
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     Studierna ovan har fokuserat på lärarnas vardagliga arbete och potentia-

len för deras eget lärande i det. Lärares erfarenheter utifrån mötet med ut-

bildningsdeltagarna utgör en värdefull resurs, och för att utnyttja den och 

skapa nya förutsättningar för lärares lärande blir utrymme för samtal och 

reflektion om den egna verksamheten viktig. Sett utifrån Selander (2006) 

skapas lärarkunskap i handling, samverkan, omdöme och reflektion. Lärares 

reflekterade praktik (Alexandersson, 1999; Schön, 1987) har också fått en 

stor uppmärksamhet. Med detta avses relationen mellan reflektion och peda-

gogiskt handlande. Reflektion lyfts fram som ett viktigt led i att utveckla ett 

gemensamt språk, vilket i sin tur framhålls som centralt för lärares profes-

sionella utveckling. Genom reflektion skapar läraren distans till sin verk-

samhet, samtidigt som distans till praktiken ger utrymme för reflektion.  

     Ohlsson (2004) har studerat lärares arbetsvardag och lärande i arbetslag 

och dess potential för utveckling av kollektiv kompetens.  

Dagens arbetssituation förefaller kräva kontakter och samarbete lärarna emel-
lan. Och om detta kan organiseras inom arbetslaget på ett sätt som främjar 
gemensam reflektion så främjas deras kollektiva lärande, vilket gör att arbets-
lagets kompetens ökar. Arbetslaget och dess inbördes kommunikation fram-
står därmed som en organisatorisk möjlighet att brygga över den klyfta som 
uppstår mellan det konkreta vardagsarbetet och ett mer abstrakt och visionärt 
målplan. Det inrymmer en kollektiv lärandepotential som innebär att möjlig-
heter finns för arbetslagets medlemmar att tillsammans diskutera vardagsar-
betet och att därigenom knyta samman konkreta erfarenheter och uppgifter 
med mer övergripande mål- och uppdragsformuleringar (Ohlsson, 2004, s. 
171).  

 

Ohlssons studier visar att hur samtal mellan lärare organiseras påverkar lä-

rarnas handlingsförmåga att utföra arbetsuppgifter, och får på så sätt konse-

kvens för förutsättningarna för lärarnas lärande och utveckling av kompe-

tens.  

     En viktig aspekt av lärares samverkan i form av arbetslag är den ökade 

möjligheten till att lära av varandra genom att lärare tillsammans bidrar med 

sina erfarenheter och på så sätt berikar gruppens kollektiva kompetens. Att 

samverka är dock i sig inte ett tillräckligt villkor. Ohlsson betonar att den 

gemensamma reflektionen ligger till grund för en kollektiv lärprocess, d.v.s. 

kvaliteten i samverkan har en avgörande betydelse (a.a.). Ohlssons forskning 

kan relateras till Hargreaves studier av skolkultur. Arbetslag som präglas av 

det Hargreaves benämner en samarbetskultur och har gemensamma arbets-

uppgifter (Hargreaves, 1998) har rimligen en större potential för gemensam 

reflektion kring pedagogiska frågor, än skolkulturer som präglas av mer 

individualistiska arbetsformer, där utbytet mellan lärare är begränsat och den 

enskilda läraren är ensamt ansvarig och styrande över sin pedagogiska prak-

tik. Det är dock viktigt att inte ensidigt se till den verbala kommunikationens 

betydelse. Exempelvis har Larsson (2004) i tidigare studier synliggjort bety-
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delsen av att lärare också ser varandra i handling, och på så sätt bidrar till ett 

gemensamt meningsskapande. 

2.2.3 Villkor för lärares arbete och lärande 

Skolan beskrivs av Hultman som en anarkistisk-pedagogisk miljö som präg-

las av oklara och delvis motstridiga mål (Hultman, 1998;2001). Läraryrket 

som yrkesprofession beskrivs generellt ha en hög grad av autonomi i ut-

övandet av sina primära arbetsuppgifter och det förväntas vara en del av 

lärares professionalitet att exempelvis välja metod för att möta utbildnings-

deltagare. En förklaring till det är just den komplexitet som präglar lärares 

arbetsuppgifter som innebär att möten med utbildningsdeltagare sällan på ett 

enkelt sätt kan rutiniseras. Handlingsfrihet bedöms vara avgörande för att 

lärare ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. I en studie av 

gymnasielärare fann Parding (2007;2010) dock att lärarnas upplevelse av 

handlingsutrymme i många fall inskränks till deras möten med eleverna i 

klassrummet.  

[A]ll teachers report they enjoy significant discretion. Why is this? As we 
saw in the presentation of the relationship between the teachers and the pu-
pils, the teachers themselves define discretion as the freedom they as individ-
ual teachers enjoy, primarily with their pupils in the classroom situation. This 
can be seen as a relatively narrow limitation of the arena or arenas under con-
sideration when discretion is discussed. (Parding, 2007, s. 185) 

 

     Parding (a.a.) lyfter även fram att lärarnas handlingsutrymme skapas i 

spänningsfältet mellan hur professionen respektive organisationen ser på 

lärares arbete. Rönnerman och Gannerud (2007) lyfter fram liknande resultat 

utifrån en studie av lärare i grundskolan. Lärarna upplevde ett spänningsför-

hållande mellan å ena sidan de begränsningar som skolans villkor och ramar 

innebar, och å andra sidan de intentioner lärarna hade utifrån sina professio-

nella kunskaper och tolkning av sitt uppdrag.  

Tidigare studier visar hur lärares arbete och handlingsutrymme på många 

olika sätt begränsas. I Sverige utvecklades under 1960- och 70-talet den s.k. 

ramfaktorteorin som fått ett stort inflytande i både svensk och internationell 

utbildningsforskning (Broady, 1999; Lundgren, 1972). Ramfaktorteorin 

identifierade utifrån empiriska studier faktorer utanför lärarens kontroll som 

begränsade och satte ramar för lärarnas handlingsutrymme. Mål i kursplaner, 

kursmoment som skulle läras ut samt deltagarnas tid att nå uppsatta mål, 

vilket var avhängigt utbildningsdeltagarnas förkunskaper, analyserades som 

faktorer som till olika grad begränsade lärares arbete. I och med övergången 

till målstyrning av skolan förändrades delvis regleringen av lärares arbete. 

Målstyrningen innebar i teorin ökade frihetsgrader, d.v.s. ett ökat handlings-
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utrymme, för lärare att utifrån deras egna professionella kunskap välja lämp-

lig metod (Broady, 1999).  

Gustafsson (1999; Gustafsson & Lindqvist, 1979) redovisar resultat från 

en uppföljande studie av en försöksskola som under 1970-talet utvecklade 

alternativa sätt att arbeta som delvis gick utanför det ramverk som dåvarande 

läroplanens regelstyrning utgjorde. Vid mitten av 1990-talet skedde en upp-

följning av skolan och enligt Gustafsson vore det rimligt att anta att den nya 

läroplanen med sin målstyrning skulle gynna den studerade försöksskolan 

som redan tidigare utvecklat ett liknande arbetssätt. Vid uppföljningen visa-

de det sig att så inte var fallet, utan att det fanns ett påtagligt missnöje bland 

lärare och deltagare. Vid den ursprungliga studien användes ramfaktorteorin 

för att analysera resultatet. Gustafsson konstaterar att vid uppföljningen tjä-

nade inte ramfaktorteorin som en tillräcklig förklaring för att förstå skolans 

utveckling och nuvarande situation.    

Efter många och långa funderingar och diskussioner, kunde jag inte komma 
till någon annan slutsats än att jag som utomstående inte kunde genomskåda 
vad som egentligen satte gränserna för verksamheten. Samtidigt måste det ju 
finnas något som fungerade som en begränsning. Men utifrån gick det inte att 
skilja ut någon speciell ram, i vart fall inte bland de »vanliga» ramarna tid, 
stoff, elevgruppering. Snarare är det så att tolkningen av ramarna måste ha 
varit avgörande i detta fall. (Gustafsson 1999, s. 52) 

Gustafsson menar att det behövs mer djupgående studier för att förstå och 

förklara den utveckling som skett och för att kunna fastställa vilka som var 

de avgörande ramarna för lärarnas arbete. En av nycklarna menar Gustafsson 

är att se till hur ramarna uppfattas av de enskilda lärarna och hur frirum ut-

nyttjas i de pedagogiska processerna (a.a.). Detta var ett viktigt konstateran-

de, men som visas senare i de teoretiska utgångspunkterna, med det tillägget 

att ramarna inte enbart tolkas av de enskilda lärarna utan också delvis kon-

strueras av dem. Vad som kan läsas in i Gustafssons slutsats är betydelsen av 

den lokala skolkulturen, som innebär att ramarna blir mer eller mindre unika 

för enskilda skolor. Skolkultur avser de normer och värderingar som präglar 

lärarnas arbete och som lärarna mer eller mindre är medvetna om. Många 

studier av skolan som organisation med en lokal kultur har visat hur starkt 

inflytande den har på lärares arbete (Berg, 1999;2003; Blossing, 2000; 

Grosin, 2004; Groth, 2002; Hargreaves, 1998; Lortie, 1975).  

     Samtidigt som den lokala skolkulturen måste tas i beaktande förbinds 

skolor (inklusive vuxenutbildning) genom det institutionella uppdrag de är 

en del av med exempelvis gemensamma kursplaner och läroplan. Frirummet 

som Gustafsson refererar till diskuteras också av Berg (2003) och avser dis-

krepansen mellan skolans yttre (institutionella) respektive inre (organisato-

riska) gränser. Skolan regleras av dess yttre gränser, som enligt Berg formas 

genom det institutionella uppdrag skolan har och regleras bland annat genom 

lagar och styrdokument, ett område som lärarna har ett begränsat inflytande 
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över. Men skolor skiljer sig åt, vilket kan förklaras av dess inre organisato-

riska gränser. Den lokala skolkulturen utgör en central del av de inre grän-

serna, en del som lärarna (inklusive rektor och övrig ledningspersonal) i 

större utsträckning kan ha inflytande över. Ellström m.fl. (1990) uppmärk-

sammar också detta genom att skilja mellan en organisations yttre (institu-

tionella) och inre (kulturella) kontext. En studie av Arbetsmarknadsutbild-

ningar, AMU, som pedagogisk miljö, visar vikten av att se till såväl utbild-

ningens inre som yttre kontext för att förstå förutsättningarna för lärarnas 

arbete (a.a.). 

     Genom att identifiera skolans inre och yttre gränser kan den lokala sko-

lans frirum synliggöras (Berg, 2003). Frirummet kan ses som den utveck-

lingspotential som den enskilda skolan har, det handlingsutrymme som finns 

för att bedriva lokal skolutveckling. Frirummet identifieras genom en kultur-

analys i syfte att identifiera de normer och värderingar som utgör mer eller 

mindre osynliga ramar för lärarnas arbete, samt dokumentstudier för att iden-

tifiera de yttre gränserna (a.a.).  

Den lokala skol(organisations)kulturen och det institutionella samman-

hang en utbildning är en del av utgör betydande beståndsdelar i förutsätt-

ningarna för lärares arbete, både när det gäller möjligheten att identifiera 

arbetsuppgifter och möjligheterna att utföra dem på ett kompetent sätt.  

2.3 Arbetet som lärmiljö 

Föregående avsnitt behandlade skola och vuxenutbildning som arbetsplats 

och miljö för lärande. Föreliggande avsnitt behandlar lärmiljö som en del av 

arbetet mer generellt, därutöver presenteras forskning från olika sorters verk-

samheter. Arbetsrelaterat lärande är idag ett relativt omfattande forsknings-

område med ett stort antal forskningsinriktningar, varav arbetsplatsen som 

lärmiljö är en. Lärmiljö som begrepp, vilket utreds mer i kapitel tre om teo-

retiska utgångspunkter, används dock många gånger utan någon direkt be-

greppslig precisering. Vid en sökning av peer-reviewed artiklar i databasen 

EBSCO
3
 förekommer learning environment 5983 gånger, men används i 

många fall metaforiskt för exempelvis ett utbildningssammanhang, eller för 

att avse virtuella platser skapade för olika former av läraktiviteter. 

     Elkjaer och Wahlgren (2006) fångar på ett bra sätt den problematik om 

arbetet som lärmiljö som fokuseras i denna avhandling: 

Understanding the workplace as a learning environment stresses several fac-
tors. One is that learning is connected to a specific learning context, the 
workplace. The other is that the learning environment is decisive for the 
learning going on, and that changes in this environment may have important 
impacts on the learning that can take place in the workplace (a.a., s. 24-25). 

                                                      
3 Sökningen gjordes 2011-01-05 
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Arbetet som lärmiljö har explicit studerats av E. Ellström m.fl. (2008), Illeris 

(2004), och Fuller och Unwin (2004), men också indirekt genom studier där 

arbetsplatslärande på ett eller annat sätt varit i fokus (se ex. Ellström, m.fl., 

2005; Rainbird, m.fl., 2004). Lärkultur är ett annat begrepp som rör liknande 

frågeställningar som Elkjaer och Wahlgren ringar in ovan. Forskning om 

lärkultur, med utgångspunkt i Marsick och Watkins (1990;2003) arbeten, 

fokuserar de förutsättningar som kan identifieras i en organisation som gyn-

nar ett organisatoriskt lärande. Marsick och Watkins utgår från att ett organi-

satoriskt lärande förutsätter ett individuellt lärande och deras studier kan på 

så sätt bidra till förståelse för villkoren för arbetsrelaterat lärande och där-

med arbetet som lärmiljö.  

     Illeris (2004a, s. 82, hänvisar till Beckett & Hager 2000;2002) framhåller 

att den mest generella omständighet som påverkar kvaliteten i arbetet som 

lärmiljö är ”the variation in the opportunities and situations it offers the emp-

loyees”. Studierna som redogörs för i detta avsnitt kan sägas i mångt och 

mycket studera hur organisations- och individrelaterade aspekter påverkar 

variationen av möjligheter. Variation och i synnerhet hur variationen uppfat-

tas av den enskilde individen har också studerats utifrån hur arbetsplatsen 

utgör s.k. erbjudanden (eng. affordances) i form av tillfällen för lärande 

(Billett, 2001; Löfberg, 1995).  

     Resultaten utifrån en jämförande fallstudie inom hemtjänsten ger stöd för 

en differentiering mellan begränsande och möjliggörande lärmiljöer (E. 

Ellström, m.fl., 2008). Författarna drar slutsatsen att en möjliggörande lär-

miljö skapas genom ett samspel mellan ett antal faktorer som också förstär-

ker varandra. En faktor är arbetsuppgiftens utformning. Den möjliggörande 

lärmiljön karaktäriserades av att personalen i hög utsträckning fokuserade på 

brukarnas behov och beskrevs ha en professionell orientering. Det jämförs 

med personalen i den begränsande lärmiljön som i högre grad fokuserade sin 

egen arbetssituation (a.a.). Skule (2004) framhåller att en förutsättning för att 

organisationer utvecklar en gynnsam miljö för lärande är att de är utsatta för 

förändring samt för krav från exempelvis kunder. Men som E. Ellström m.fl. 

(2008) visade kan lärmiljö skilja sig åt inom en och samma organisation trots 

att medarbetare är utsatta för samma krav från sina brukare. En förklaring till 

skillnaden som författarna anger är hur förändringar och krav uppfattas av 

medarbetarna, d.v.s. det finns en individuell aspekt också att ta hänsyn till. 

Förmågan att identifiera erbjudanden och utmaningar i arbetet kan delvis 

relateras till informanternas tidigare erfarenheter och författarna pekar på 

skillnaden i utbildningsnivå som en möjlig förklaring. Vidare lyfter förfat-

tarna fram att i den möjliggörande lärmiljön skapas såväl formella som in-

formella mötesarenor för planering och utbyte av erfarenheter. Lärande stöds 

genom arrangerade aktiviteter, men det finns också ett stöd för lärande som 

en del av det dagliga arbetet (a.a.). Författarna drar slutsatsen att arbetsplat-

sen måste vara designad för att främja (ett utvecklingsinriktat) lärande:  
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The results of this study indicate that more qualified learning at work – learn-
ing beyond simple adaptation – presupposes both a workplace designed to 
promote learning and employees with sufficient knowledge to be able to 
identify and make sense of the opportunities for learning at work. In other 
words, the results lend support to the idea that an enabling learning environ-
ment presupposes both an organizational and an individual readiness to learn. 
(a.a., s. 95) 

      

     Resultat och slutsatser i E. Ellström m.fl. (a.a.) bär tydliga likheter med 

andra studier där arbetsplatsen som lärmiljö eller lärkultur har studerats. Det 

handlar dels om studier som haft ansats att upptäcka nya aspekter av arbets-

platsen som lärmiljö (Ashton, 2004; Billett, 2004; Ellinger, 2005; Felstead, 

m.fl., 2009; Fuller & Unwin, 2004), dels studier med syftet att identifiera 

faktorer som har en signifikant positiv relation till arbetsplatslärande och 

organisatoriskt lärande (Marsick & Watkins, 1990;2003; Skule, 2004; Yang, 

m.fl., 2004).  

     Fuller och Unwin (2004) redovisar utifrån en studie av lärlingar i indu-

strin att beroende på hur arbetsplatsen är organiserad avseende tillgången till 

olika praktikgemenskaper (eng. communities of practice) skapas mer eller 

mindre gynnsamma villkor för lärande. Författarna skiljer mellan expansiva 

(eng. expansive) och restriktiva (eng. restrictive) lärmiljöer.   

Evidence from empirical research suggests that an expansive approach to 
workforce development is likely to increase the quantity and range of oppor-
tunities for participation and, therefore, for employee learning (a.a., s. 131).  

 

Fuller och Unwin (a.a.) utgår från Lave och Wengers (1991) forskning där 

deltagande i praktikgemenskaper utgör en grundförutsättning för lärande. 

Felstead m.fl. (2009) bygger vidare på Fuller och Unwins forskning och 

framhåller att kvaliteten på lärmiljön, huruvida den kan bedömas som expan-

siv eller restriktiv, bedöms utifrån tre aspekter av deltagande i arbetet (a.a., s. 

27):  

 

Engagement in multiple and overlapping communities of practice at and 

beyond the workplace 

Access to multidimensional approaches to the acquisition of expertise work 

through the organization of work and job design 

Opportunities to pursue knowledge-based courses and qualifications relat-

ing to work 

 

     En expansiv lärmiljö definieras som en miljö där samtliga aspekter ovan i 

hög utsträckning är realiserade för den anställde. En restriktiv lärmiljö defi-

nieras som en som begränsar möjligheten till deltagande enligt ovan. Fuller 

och Unwin (2004) identifierar även hög tillgänglighet till ledningen, fokus 
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på arbetsuppgiften, organisatorisk stöd för anställda som lärande subjekt, 

samt stöd för teamwork, som karaktäriserande för expansiva lärmiljöer. 

    Felstead m.fl. (2009) har genomfört ett flertal studier om arbetsplatsen 

som lärmiljö, med särskilt fokus på hur organiserande av arbetsuppgifter 

påverkar förutsättningarna för arbetsplatsrelaterat lärande. En av studierna 

genomfördes inom träningsbranschen. Författarna jämförde standardiserade 

förkoreograferade träningsprogram, som kommit att ta allt större plats i ut-

budet, med träningsprogram som koreograferats av den som leder tränings-

programmet. Författarna argumenterar för att standardiseringen av tränings-

program har en negativ inverkan på träningsledarnas förutsättningar för lä-

rande.   

This produces a restrictive learning environment that makes it difficult for in-
structors to deploy their knowledge, acquire new skills and improve crucial 
aspects of their working practices. By contrast, the freestyle productive sys-
tem offers instructors a more expansive learning environment in each of these 
respects. (Felstead, m.fl., 2009, s. 110) 

 
Standardiseringen innebär en begränsad handlingsfrihet i relation till ens 

arbetsuppgifter, vilket också innebär en begränsning i villkoren för lärande. 

För att återknyta till vikten av variation så kan sägas att en hög grad av hand-

lingsfrihet skapar förutsättningar för variation för den enskilde i arbetet. 

Davidsson och Svedin (2004) framhåller utifrån en studie av operatörer inom 

industrin handlingsutrymmets betydelse för medarbetarnas möjligheter till 

lärande.  

Det mest framträdande draget är att förutsättningar för ett utvecklingsinriktat 
lärande samvarierar med att operatörerna har tillgång till avancerade problem 
att lösa samt att handlingsutrymmet och ansvaret i arbetet är stort och omfat-
tar att utveckla verksamheten. Handlingsutrymmet består just i att ha ansvar 
för att utveckla produktionen mot givna mål (a.a., s. 57).  

      

     Ellinger (2005) lyfter också fram vikten av de sociala relationer som 

medarbetare är en del av. Resultat från en fallstudie om positiva respektive 

negativa faktorer som påverkar förutsättningarna för informellt lärande i 

organisationer framhåller medarbetare som aktivt skapar nät av relationer för 

lärande som en positiv faktor för ett informellt lärande.  

Another broad theme shaping informal learning was people who form webs of 
relationships for learning… There was an overwhelming sense that relation-
ships are valued and important within this organization, and having the abili-
ty to approach others enhances the informal learning process. Employees in 
relationship with each other influence the solutions that are examined, the 
strategies that are selected, and how the proposed solutions are produced 
(a.a., s. 404, kursivering från originaltext).  
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Att interaktion och samspel är centralt för lärande är inget nytt. Empiriska 

studier visar också på att interaktion och samspel framstår som ett grundläg-

gande villkor för att skapa gynnsamma förutsättningar för arbetsrelaterat 

lärande. Ellingers resonemang bär likheter med Felstead m.fl. (2009) som 

menar att tillgången till sociala nätverk skapar gynnsamma förutsättningar 

för lärande. Det kan även relateras till det Döös (2011) på individnivå be-

nämner kompetensbärande relationer, och på organisationsnivå som relatio-

nik, vilket avser en informell struktur av kompetensbärande relationer i rela-

tion till en verksamhetsuppgift (Backström & Döös, 2008). Döös konstaterar 

utifrån en studie av bankanställda att medarbetarna regelbundet använder sig 

av varandras kunskaper och kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Vissa interaktioner utvecklas över tid till relationer som blir mer betydelse-

fulla för medarbetarnas handlingsförmåga än andra. Dessa relationer kan 

beskrivas som kompetensbärande relationer (Döös, 2011).        

En annan aspekt som är relaterad till föregående rör vikten av att se till 

hur arbetsplatsen organiseras och skapar utrymme för medarbetares lärande. 

Billett (2004) och E. Ellström m.fl. (2008) diskuterar detta i termer av orga-

nisationers beredskap för lärande för att poängtera att sättet som arbete orga-

niseras på har en direkt inverkan på villkoren för lärande. Denna beredskap 

kan ta sig till uttryck genom en kultur som ger stöd för dialog och ett under-

sökande förhållningssätt för att bidra till en miljö som präglas av ifrågasät-

tande, feedback och experimenterande. Detta ses som en miljö som ger stöd 

för de anställda att utveckla förmågan att resonera och uttrycka sina åsikter 

samt sin förmåga att lyssna och ta del av andras åsikter, och som ger utrym-

me för ett kontinuerligt lärande (Marsick & Watkins, 1990;2003; Yang, 

m.fl., 2004). 

     Marsick och Watkins
4
 (a.a.) och Södergren och Thor

5
 (2008) lyfter även 

fram vikten av gemensamma grundläggande värderingar och i synnerhet att 

medarbetare är med i processen att utveckla, förvalta och införa dessa i det 

dagliga arbetet. Clarkes (2005) studie ger stöd till ett sådant antagande och 

visar på att arbetsplatser som är mer demokratiska och präglas av en öppen 

kommunikation och medarbetare som är delaktiga i beslutsprocesserna har 

en positiv inverkan på förutsättningar för arbetsrelaterat lärande.  

Most importantly in this respect, the findings here strongly suggest that more 
democratic workplaces, characterized by open flows of communication, staff 
participation in decision-making, and clear organizational vision, are likely to 
have far more impact on workplace learning outcomes. Similarly, organiza-

                                                      
4 Marsick och Watkins (1990;2003; Yang, m.fl., 2004) utgår från begreppet lärkultur och har 
utvecklat analysinstrumentet DLOQ, Dimensions of Learning Organization Questionnarie. 
Yang (2003) har påvisat ett positivt samband mellan en gynnsam miljö/kultur för lärande och 
organisationers finansiella resultat. 
5 Södergren och Thors forskning har fokus på det som på engelska benämns Positive Organi-
zational Science, POS. POS är ett relativt nytt forskningsområde där man fokuserar på fram-
gångsfaktorer i organisationer.  
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tions which provide more structured opportunities for reflection on learning 
and job challenge through, for example, varied job assignments are also more 
likely to support workplace learning outcomes (a.a., s. 201). 

Resultaten baseras på en surveystudie genomförd inom hälso- och sjukvår-

den som syftade till att identifiera organisatoriska villkor som påverkar ar-

betsrelaterat lärande. En förutsättning för en sådan öppenhet i organisationen 

är ett ledarskap som skapar utrymme för medarbetarna att vara delaktiga, 

men också en aktiv uppmuntran till lärande i arbetet. Chefers förhållningsätt 

och handlande framstår, direkt eller indirekt, ha en betydande påverkan på 

villkoren för arbetsrelaterat lärande och arbetsplatsen som lärmiljö. Söder-

gren och Thor (2008) trycker på vikten av ett ledarskap som fokuserar på 

tillvaratagande av möjligheter och som bygger på tillit. Södergren och Thor 

benämner det som ett lärandets ledarskap. Marsick och Watkins (2003) dis-

kuterar det som ett strategiskt ledarskap för lärande som skapar förutsätt-

ningar för och uppmuntrar lärande. 

     Likaväl som ledarskapets möjligheter att skapa gynnsamma förutsätt-

ningar för arbetsplatsrelaterat lärande kan ledarskap skapa negativa villkor 

för lärande, exempelvis genom att en chef agerar icke-stödjande, eller har ett 

förhållningsätt som präglas av en uppifrån till ned-attityd där chefen styr vad 

som ska göras (Ellinger, 2005). Ashton (2004) redovisar resultat från en 

fallstudie och menar att chefers föreställningar om lärande påverkar hur de 

organiserar arbete och vilka typer av aktiviteter som prioriteras. Exempelvis 

kan föreställningar om att lärande bäst sker på egen hand leda till att feed-

back till medarbetare ges ett begränsat utrymme, vilket indirekt inverkar 

negativt på anställdas reella förutsättningar för lärande (a.a.). Kunskaper om 

lärprocesser och arbetet som lärmiljö fyller en viktig funktion såväl praktiskt 

som teoretiskt.    
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3. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna är tänkta att tydliggöra min syn på olika 

centrala fenomen och deras relation till varandra. Utgångspunkterna ligger 

till grund för dataanalysen och hur det empiriska materialet förstås och tol-

kas, och blir på så sätt mitt förståelseperspektiv.       

     Avhandlingen skrivs inom pedagogik som vetenskaplig disciplin. Att 

anlägga ett pedagogiskt perspektiv innebär att sådant som rör lärande- och 

påverkansprocesser uppmärksammas, samt villkoren för sådana processer 

med utgångspunkt i den lärande människan och hennes livsvillkor (Qvarsell, 

2000). Lärande är inte bundet till att ske i ett utbildningssammanhang och 

avser i denna avhandling en process vilken sker som en konsekvens av utfö-

randet av (arbets)uppgifter.  

     Som presenterades i avhandlingens inledande kapitel är konstruerandet av 

lärmiljö i fokus. Det förutsätter en begreppsapparat som tydliggör hur en 

verksamhet kan förstås som lärmiljö. I detta kapitel kommer jag att redogöra 

för och utveckla lärmiljö som begrepp. Redogörelsen inbegriper även de 

närliggande begreppen lärande och kompetens. Kapitlet inleds med en redo-

görelse för hur konstruerande av lärmiljö kan förstås som en del av en orga-

nisationspedagogisk problematik.      

3.1 En organisationspedagogisk problematik  

Ett utgångsantagande i avhandlingen är att hur en verksamhet, och de ar-

betsuppgifter som ryms inom den, organiseras skapar förutsättningarna för 

människor att lära. Detta förhållande behandlas som en organisationspeda-

gogisk problematik av bland annat Döös (2005a;2007), Granberg och Ohls-

son (2011) samt Ohlsson (2004;2008).  

     Enligt NE avses med begreppet organisation bland annat ”… en planmäs-

sig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen” 

(Nationalencyklopedin Organisation, hämtad 2011-01-21). Argyris och 

Schön (Argyris, 1999; Argyris & Schön, 1978) menar att en organisation 

inte bara kan ses som en samling av människor, finns också en övergripande 

verksamhetsuppgift som motiverar dess existens samt en struktur i form av 

arbetsdelning för att nå dessa mål. Abrahamsson (1991) framhåller att orga-

nisationer inrättas för att mer effektivt nå gemensamma mål. Organisation 

kan därför i dess mest grundläggande bemärkelse förstås som en sam-
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manslutning av individer vilka har som syfte att nå vissa gemensamma mål 

(Ahrne, 1999b). En organisation kan utifrån detta betraktelsesätt ta sig 

många olika former och med den vidare definitionen av organisation är det 

möjligt att se att individen tillhör en mängd olika organisationer. En folk-

samling på ett torg som exempelvis lyssnar på ett politiskt framförande utgör 

alltså inte en organisation a priori. Det måste finnas någon form av gemen-

samma intressen och ett gemensamt mål, men också en idé om hur arbetet 

ska utföras. Om folksamlingen istället är deltagare i en manifestation för att 

demonstrera för sina rättigheter till något visst, där några i gruppen har till-

delats uppgiften att tillverka banderoller, andra spela musik samt en tredje 

grupp har uppgiften att hålla ett muntligt anförande, är det möjligt att se 

folksamlingen på torget som en del i ett pågående organiserande av gemen-

samma resurser för att nå gemensamma mål, d.v.s. som en form av organisa-

tion.  

     Processer av organiserande i syfte att verka handlingskoordinerande av 

gemensamma uppgifter, är de processer bär upp organisationen, och: ”Det är 

genom koordinering av flera människors handlingar som organisationer får 

sin kraft och framstår som aktörer” (Ahrne, 1999a, s. 20). Ahrne (1994) lyf-

ter fram fyra grundläggande villkor som karaktäriserar och formar organisa-

tioner genom mänskligt samspel: 

 

a. Tillhörighet 

b. Gemensamma resurser 

c. Utbytbarhet 

d. Kontroll 

 

”It is their very combination that makes the pattern of interaction into an 

organization” (a.a., s.26). I och med tillhörighet till en organisation följer en 

rad förpliktelser som verkar styrande för organisationsmedlemmarnas hand-

lande. Tillhörigheten ger också tillgång till gemensamma resurser, vilket kan 

avse såväl fysiska resurser som arbetsredskap som personella resurser i form 

av tillgång till andra individers kunskaper. Utbytbarheten avser att i en orga-

nisation är den enskilde individen unik men samtidigt utbytbar, d.v.s. den 

funktion en individ fyller (exempelvis som rektor eller lärare) i organisatio-

nen sällan är fullt ut individspecifik. Organisationen utövar också på olika 

sätt kontroll över dess medlemmar. Exempelvis genom att ställa krav på en 

viss måluppfyllelse, speciella klädkoder mm. (Ahrne, 1999a).  

     Organiserandet av arbetsuppgifter mellan människor sker genom kom-

munikativa aktiviteter, där samtal i olika former har en central funktion. 

Samtalets kvalitet är betydande i den meningen att det bär på en potential att 

skapa olika grader av samförstånd, eller intersubjektivitet, mellan individer, 

vilken är grundläggande för organiserandeprocesser mellan människor. Or-

ganiserande av verksamhet är inte något som är begränsat till ett fåtal indivi-

der i en verksamhet, exempelvis personer i ledningsfunktion som i de for-
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mella organisationsstrukturerna befinner sig överst i organisationsstrukturen. 

Organiserandet går utanför dessa strukturer och sker mellan individer som 

befolkar de funktioner som ställs upp i ett organisationsschema (Granberg & 

Ohlsson, 2011). Alla personer i en verksamhet är potentiellt på ett eller annat 

sätt delaktiga i organiserandeprocesserna. Organiserande kan därför också 

förstås som ett pågående samkonstruerande och en del i ett kollektivt me-

ningsskapande. Den enskilde individen i en organisation är som Ohlsson 

(2004) uttrycker det både med och styr och blir styrd, både formar och blir 

formad. Men det föreligger alltid ett maktförhållande mellan interagerande 

individer och olika intressen som i någon mening står mot varandra.  

     Organisation kan studeras på en mängd sätt och av många olika skäl. I 

föreliggande studie avgränsas intresset till en organisationspedagogisk pro-

blematik. Detta innebär mer specifikt att man fokuserar hur organisationen 

främjar alternativt hindrar individer att utföra uppgifter och nå uppställda 

mål och som en konsekvens skapar förutsättningarna för individuellt och 

kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2011). En organisationspedagogisk 

problematik rör relationen mellan det individuella och kollektiva. Detta stu-

deras genom de pågående processerna av organiserande, d.v.s. samordnande 

eller koordinerande aktiviteter, för att göra saker gemensamt. Organiserande 

sker också genom individers enskilda handlingar, handlingar som i en orga-

nisation många gånger en del av andra kollektiva aktiviteter. Organiserande i 

form av handlingskoordinerande aktiviteter sker alltid mer eller mindre och 

kan ses som en grundläggande förutsättning för det samhälle som har ut-

vecklats. När organiserandet tar vissa former och explicitgörs kan vi börja se 

att organisationer skapas, som exemplet med folksamlingen på torget. Ut-

gångspunkten är att människor är uppgiftsorienterade, en orientering som 

ligger till grund för den enskilde individens handlande. Genom den kollekti-

va samordningen skapas nya villkor för handlande, och därmed lärande. På 

så sätt är det att förstå som en ständig rörelse mellan det individuella och det 

kollektiva.  

     Arbetsuppgifter organiseras för att de ska kunna utföras på ett kompetent 

sätt och nå uppsatta mål, inte primärt för att det ska leda till ett lärande. Or-

ganiserande av arbetsuppgifter och utförande av arbetsuppgifter kan i prakti-

ken vara svårt att särskilja, men det är viktigt att upprätta en analytisk di-

stinktion, därför att organiserande av arbetsuppgifter riktar fokus på aktivite-

ter som syftar till att koordinera arbetsuppgifter genom exempelvis planering 

och arbetsfördelning. Beroende på vad som fokuseras som uppgift kan orga-

niserandeprocesser också ses som arbetsuppgifter som kan bedömas som 

mer eller mindre kompetent utförda. Det är i analysen av en organisation och 

pågående individuella och kollektiva organiserandeprocesser som vi kan se 

arbetsplatsen som lärmiljö. Konstruktion av lärmiljö kan i sin tur förstås som 

en konsekvens av organiserandet av arbetsuppgifter.    
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3.2 Lärmiljö – begreppsliga utgångspunkter 

I kapitel två behandlade jag hur lärmiljö empiriskt har utforskats tidigare. I 

detta avsnitt kommer lärmiljö att begreppsligt preciseras. Inledningsvis kan 

sägas att lärmiljö inte begränsas till att avse en fysiskt avgränsad enhet där 

lärande förväntas ske (exempelvis en utbildningslokal per se). Vad som ut-

gör aspekter av lärmiljö beror på hur lärande definieras. För att kunna göra 

en begreppslig precisering av lärmiljö är det därför nödvändigt med ett för-

tydligande av synen på lärande i denna avhandling. 

3.2.1 Lärandets uppgifts- och kontextberoende 

Lärande som begrepp är inte enkelt att avgränsa, och begreppet har många 

olika rötter. Vissa rötter är mer kompatibla med varandra, andra mer svårför-

enliga. Skillnader i begreppsinnebörd kan relateras till att det handlar om 

olika fokus i den meningen att det är olika aspekter av ett och samma feno-

men som belyses.  

     De teoretiska utgångspunkterna i föreliggande avhandling vilar på en 

handlingsteoretisk grund, där människans tänkande och handlande utgör 

grundläggande processer för lärande. Genomgången som följer har rötterna i 

två teoritraditioner: konstruktivistiskt teori (Kolb, 1984; Piaget, 1970) och 

teori om lärande som socialt och kulturellt situerat (Engeström, m.fl., 1999). 

I dag är det möjligt att skönja en trend mot syntetisering mellan dessa teori-

traditioner (Billett, 2009; E. Ellström, m.fl., 2008; Felstead, m.fl., 2009; 

Illeris, 2004a; Löfberg & Ohlsson, 1995). Gemensamt är att de utgår från att 

det inte är tillräckligt att betrakta lärande som enbart en kognitiv process av 

tillägnelse av kunskaper och färdigheter. Men det är heller inte tillräckligt att 

enbart se lärande som en enkom social process. Lärande måste förstås både 

som en social och en intrapsykologisk process. 

Through the social interaction between the individual and his or her envi-
ronment, the individual receives many influences or impulses which he or she 
may absorb through inner psychological interpretation and acquisition 
processes. Only if both the interplay processes and the acquisition processes 
are active does learning take place (Illeris, 2004b, s. 434) 

 

Jag har valt att ställa upp dessa två utgångspunkter under rubrikerna indivi-

dens uppgiftsorientering och uppgiftens kontextberoende. Två teoritraditio-

ner där den första kan ses som mer individdominerad och den andra som mer 

strukturdominerad.       

Individens uppgiftsorientering 

Individen är ett subjekt med egen handlingsrepertoar och därigenom bered-

skap och förmåga att handla i världen. Handling förutsätter en meningsfull 
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orientering och kan syfta till såväl förändring eller bevarande av ett givet 

tillstånd eller en viss situation. Löfberg (1995):   

 
Ett sätt att förstå denna relation mellan människa och omvärld såsom en möj-
lighet är att utgå ifrån att människors handlingar blottlägger vad världen har 
att erbjuda och att människor kan se det som sin uppgift att avsiktligt handla 
för att ta del av dessa erbjudanden. ”Att ha en uppgift” blir i detta samman-
hang en existentiell dimension av att vara människa och måste också förstås i 
dess vidaste bemärkelse (Löfberg, 1995, s. 121) 

 

”Att handla är att avsiktligt förändra världen – ibland att hindra att den för-

ändras” skriver Berglind (1995, s. 23). Nyckelordet här är avsikt, liksom i 

Löfbergs resonemang ovan, att vi i vårt handlande i någon mening alltid är 

riktade mot något. Ohlsson (2004) beskriver i likhet med Löfberg det som att 

människan är avsiktligt riktad mot miljön i syfte att utföra uppgifter på det 

sätt hon avser. Det finns dock skäl till att skilja uppgifter med den handlande 

individen som utgångspunkt, från vad som kan beskrivas som arbetsuppgif-

ter som på ett eller annat sätt är verksamhetsdefinierade, även om det indivi-

den identifierar som uppgift är relaterad till den verksamhetsdefinierade. 

Uppgifterna som individen handlar relativt får sin utformning i spännings-

förhållandet mellan hur uppgifter definieras i en verksamhet och den enskil-

da individens förhållande till dessa. 

     Individens uppgiftsförståelse ligger till grund för de avsikter hon har med 

sitt handlande (Döös, 2005a;2008).  

Att en handling sker utifrån en meningsfull orientering är dock inte en garant 
för motivens eller övertygelsernas förverkligande. Åtskilligt kan inträffa på 
vägen, men handlingen kan trots allt förstås i ljuset av de ursprungliga moti-
ven eller övertygelserna (Lundin, 2004,  s. 25) 

      

Hur individen tolkar och förstår situationer grundar sig i dennes tidigare 

utvecklade kunskaper och värderingar, i vår biografi som Illeris (2004a) 

uttrycker det. Kunskaper och värderingar utvecklas genom lär- och socialisa-

tionsprocesser och är därmed starkt socialt formade. Den mening individen 

skapar kring det denne erfar är dock föränderlig och i ljuset av nya erfaren-

heter kan en ny förståelse växa fram och händelser vi varit med om ges ny 

innebörd (Alheit & Dausien, 2002). Hagström (2007) framhåller att värde-

ringar kan hävdas ge individen inre motiv för att handla i den meningen att 

de anger vad som är önskvärt att uppnå och därmed sammanhänga med mo-

tivationen att handla. Även Billett (2006;2009) uppmärksammar detta förhål-

lande och poängterar vikten av att beakta individens intentioner och subjek-

tiva upplevelser för att förstå vad denne väljer att engagera sig i. Vad som i 

den specifika situationen gynnar respektive hindrar lärande blir mer eller 

mindre individspecifikt.  
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… even if individuals‟ engagement with the social world could somehow be 
uniform, individuals‟ construction of the social experience would not be. This 
is because individuals actively appropriate knowledge, in ways shaped by 
their ontogenetically derived values, concepts, procedures, and subjectivities, 
and as exercised by their agency. (Billett, 2006, s. 58) 

 

     Schön (1983) menar att problem och uppgifter i praktiken inte existerar 

som något givet, utan något som konstrueras av individen.   

Problem setting is a process in which, interactively, we name the things to 
which we will attend and frame the context in which we will attend to them 
(Schön, 1983, s. 40) 

 

Identifiering av problem handlar alltid om en tolkningsprocess. Döös (1997) 

visar att en del görande sker mer direkt utan namngivande och kan i det 

närmaste baseras på en känsla för situationen. Individers förutsättningar för 

att urskilja uppgifter skiljer sig åt, något som är beroende av tidigare erfa-

renheter, men också beroende av det handlingsutrymme som faktiskt omger 

den enskilde individen och hur det i sin tur uppfattas och tas i anspråk av 

denne. Handlingsutrymme avser i detta fall ”… de olika grader av frihet som 

individen har vad gäller val och tolkning av uppgifter och mål, metoder för 

att lösa dessa samt värderingen av de resultat man uppnår” (Ellström, 

1992;1996). Vidare kan en åtskillnad göras mellan sammanhangets objektiva 

handlingsutrymme, och de av individen uppfattade frihetsgraderna, d.v.s. det 

subjektiva handlingsutrymmet (a.a.).  

     Individen som intentionell varelse måste förstås i relation till de samman-

hang hon är en del av. En form av kontextuell rationalitet (Ellström, m.fl., 

1990). Individens handlande är många gånger inbäddat i vanemässighet som 

vi först i efterhand skapar mening kring som något rationellt. Många gånger 

agerar individen utifrån vad hon lärt sig är bra eller dåligt i ett visst sam-

manhang, d.v.s. individens handlande är i dessa fall att betrakta som vane-

mässigt och dennes vardag styrs av rutiner och vanor.  

När väl individer, grupper eller organisationer utvecklat ett sätt att uppfatta, 
hantera och tala om vissa problem eller situationer, tenderar dessa tanke- eller 
handlingsmönster att stabiliseras i form av rutiner och vanemönster. Dessa 
kan efter en längre tid komma att institutionaliseras. De etableras då i fastare 
former och blir ”byggstenar” för de sociala strukturer som utvecklas i en 
verksamhet (Ellström, 2005, s. 185).  

Genom deltagande i sociala sammanhang approprierar individen omgivande 

normer och värderingar för att sedan gör dem till sina egna (Vygotskij, 1978, 

se även Berger och Luckmann (1979) som diskuterar dessa processer i 

termer av internalisering). Individen socialiseras in i olika kulturella gemen-

skaper. Genom sin vardagliga tillvaro ingår individen i kommunikation med 

andra människor och utför vanemässiga handlingar och är därmed med att 
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bära upp de institutionaliserade kunskaper som ett sammanhang är uppbyggt 

av (Ohlsson, 1996). 

… rather than merely being driven by external pressures and sources, indi-
viduals have the capacity to be reflective and evaluative about their societal 
subjugation, particularly the immediate suggestion. Therefore, even when 
confronted with strong social press, the negotiated process of meaning mak-
ing deflects or directs individuals into a course of action that may be contrary 
to social suggestion. (Billett, 2006, s. 62) 

 

En viktig poäng med att betona människan som avsiktligt handlande, och 

som går att läsa in i Billetts resonemang ovan, är att individens avsikter och 

strategier kan sträcka sig längre än den pågående interaktionen. Individens 

handlande kan med andra ord inte enbart förstås som direkt situationsbero-

ende. Det innebär att handlandet formas av såväl den pågående interaktionen 

som av mer långsiktiga mål för individen, eller rättare sagt, det är individens 

erfarenheter och utvecklade föreställningar om målet för handlandet som är 

styrande (Berglind, 1995). Handlandet formas på så sätt av individen-i-

relation till den kontext individen befinner sig i (Ohlsson 2004). En logisk 

följd av resonemanget ovan är att individen genom sina handlingar inverkar 

på den kontext hon är en del av, likaväl som den inverkar på henne. Indivi-

den är på så sätt att betrakta som medskapare av den kontext hon är en del av 

och kan också ses som medskapare av sina egna lärandevillkor (a.a.). 

Uppgiftens kontextberoende 

Ett flertal forskare har uppmärksammat hur sociala och strukturella förhål-

landen mer eller mindre utgör begränsningar för individens handlande och 

gör handlandet relativt kontextspecifikt. En utgångspunkt för ett sådant för-

hållningssätt till människans handlande är att vi alltid är inbäddade i histo-

riskt och kulturellt präglade kontexter (Engeström, m.fl., 1999). Mer speci-

fikt utgör kontext ett gemensamt meningssammanhang där individens me-

ningsskapande sker (Ohlsson, 2004; Wozniak & Fischer, 1993). I och med 

de sociala relationer individen i någon mening alltid är en del av sker modi-

fieringar och justeringar i relation till dessa. Att enbart fokusera individens 

avsiktliga handlande ger på så sätt en alltför endimensionell bild. Den speci-

fika kontexten skapar erbjudanden (eng. affordances) för individen att hand-

la mot (Billett, 2001; Löfberg, 1995;2001). Erbjudanden i kontexten har 

olika inverkan på individen och dennes handlande. Vissa med en större sty-

rande effekt än andra. Handlandets frihetsgrader är alltid relaterade till de 

specifika kontexter individen är en del av, präglade av dess sociala, historis-

ka och kulturella arv och interaktionen med andra subjekt. Kontexten rekon-

strueras alternativt transformeras genom pågående interaktion och individers 

lärande.      

     Ahrne (1994) menar att det är individens tillhörighet i organisationer 

(som ger tillgång till gemensamma resurser) som ligger till grund för interak-
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tion, vanor och rutiner. Organisationer, i Ahrnes mening, utgör de samman-

hang individen är en del av och skapar (handlings)utrymme för individer att 

handla.  

Koordineringen av handlingar i organisationer skapar resurser som kan an-
vändas för organisationens (och medlemmarnas) uppfyllande av olika mål, 
och dessa resurser anger också ramarna för de mål som kan ställas eller for-
muleras. (Ahrne, 1999b, s. 29)  

 

Organisationen kan, med utgångspunkt i Ahrnes resonemang, därför sägas 

utgöra en typ av kontext, en organisatorisk kontext. Med organisatorisk kon-

text avgränsas de kontextuella aspekterna till sådant som utgör en del av 

organisationen, vilket avser både organisationskulturella och strukturella 

aspekter (Hargreaves, 1998). Individen är hela tiden en del av en kontext 

som i någon mening alltid är riktad åt ett eller annat håll och som genom 

interaktionen kan ändra riktning.  

… in the face of the actions of others one may abandon an intention or pur-
pose, revise it, check or suspend it, intensify it or replace it. […] One has to 
fit one‟s own line of activity in some manner to the action of others. (Blumer, 
1969, s. 8) 

… an instance of social practice, such as a classroom or workplace, needs to 
be understood in terms that include (a) participants‟ interests, identities, and 
subjectivities; (b) the degree of consonance between these; and (c) the goals 
and continuities of the social practice including the possibility for an active 
role in its remaking. (Billett 2006, s. 62).  

 

     Ellström (1992) tydliggör att handlandets målorientering i många avseen-

den växer fram i situationen: ”… handlandet bestäms inte av en på förhand 

fastlagd plan, utan växer fram ur interaktionen mellan individ och omgivning 

genom successiva anpassningar till förändrade omständigheter” (a.a., s. 80). 

Mål för individens handlande kan på så sätt också förändras och omtolkas 

såväl under som efter det att handlandet utförs. Eller snarare kan det beskri-

vas som att individens förståelse för vad som är uppgiften potentiellt föränd-

ras genom interaktionen med kontexten. Det kan jämföras med hur Döös 

(1997) resonerar kring tankenätverk. ”Genom [tanke]nätverken länkas i situ-

ationen uppfattade karaktäristika med handlingen, och med de bedömningar 

och avgöranden som behövs för att välja handlingsväg” (a.a., s. 192). 

Handling avser här en aktiv relation mellan människa och omvärld: Indivi-
dens inre, subjektiva och yttre, objektiva värld antas formas och omformas 
via handlingen som den förmedlande länken. Den handlingsteoretiska ansat-
sen lägger tonvikten vid denna interaktion. Handlandet antas ha sina frihets-
grader och därför inte i någon universell, lagbunden mening vara helt förut-
bestämbar. (Hagström 1990, s. 152) 

 



30 
 

Relationen mellan individ och omgivning problematiserades också av De-

wey (1999). Dewey menar att miljöbegreppet betecknar något mer än de 

fysiska omgivande förhållandena. ”Det betecknar omgivningens specifika 

sammanhang med [individens] egen aktiva strävan” (a.a., s. 46). Dewey 

tydliggör att det i denna strävan är ”de saker som en människa anpassar sig 

efter som utgör hennes verkliga miljö” (a.a., 46, kursivering från original-

text). Miljön i Deweys mening är på så sätt avhängig individens ianspråkta-

gande av omgivningen och måste alltid förstås i relation till det enskilda 

subjektet. Dewey konkluderar att miljön står för de villkor som gynnar eller 

hindrar, stimulerar eller hämmar en levande varelses handlande. 

     Formandet av individens handlande sker således inte enbart genom inter-

aktion med andra subjekt. Vi interagerar även med den fysiska världen samt 

artefakter (Billett, 2006; Engeström, m.fl., 1999). Interaktionen kan beskri-

vas ske med situationen6 som sådan, vilket kan liknas med hur Schön (1983) 

menar att det är först när vi handlat som vi kan se konsekvenserna av vårt 

handlande. Hur situationen ”talks back”.  

The conceptions of situation and of interaction are inseparable from each 
other. An experience is always what it is because of a transaction taking place 
between an individual and what, at the time, constitutes his environment, 
whether the latter consists of persons  with whom he is talking about some 
topic or event, the subject talked about being also a part of the situation; the 
book he is reading .. or the materials of an experiment he is performing. The 
environment, in other words, is whatever conditions interact with personal 
needs, desires, purposes, and capacities to create the experience which is had. 
(Dewey 1938, s. 39, 42-43 in Kolb 1984, s. 35)   

 

Utifrån resonemanget ovan är det möjligt att sluta sig till att allt handlande 

måste förstås i relation till den pågående interaktionen och hur individen 

skapar mening kring denna.  

Avslutande kommentar  

Mitt huvudsakliga argument för att särskilja mellan uppgifters kontextbero-

ende och individens uppgiftsorientering är att det finns vissa villkor vi kan 

härleda till att vara mer individuellt specifika och på så sätt blir mer eller 

mindre oberoende av vilket sammanhang individen tar del av. Det rör sig om 

individens tidigare erfarenheter, värderingar, men också sådant som Billett 

(2009, med referens till Searle (1995) beskriver som brute facts, vilket avser 

exempelvis individens fysiska eller biologiska förutsättningar som på ett 

eller annat sätt inverkar på individens möjligheter att handla. På ett liknande 

sätt är det möjligt att identifiera omständigheter i en organisatorisk kontext 

som i någon mening är oberoende av den enskilde individen (även om det är 

                                                      
6  Kontext och situation är två relaterade men inte synonyma begrepp. I likhet med Döös 

(1997) avses med situation en del av kontext. Döös (s. 58) skriver: ”En del som är specifik 

med avseende på tid och rum”. 
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individer som upprätthåller organisationen genom sitt handlande). Hur dessa 

kontextuella aspekter inverkar på handlandet är sedan beroende på den spe-

cifika situationen och individens uppgiftsförståelse. Handlandet tar därmed 

form i samspelet mellan ”… våra kunskapsmässiga och erfarenhetsgrundade 

möjligheter och de yttre betingelserna för dessa” (Alexandersson, 1999, s. 

31).  

3.2.2 Lärande och kompetens  

För att utveckla tankegångarna preciseras lärande här till att avse en kognitiv 

process i form av relativt varaktiga förändringar av individens tänkande 

och/eller handlande i relation till en uppgift7. Lärande sker som en konse-

kvens av individers handlande och utförande av uppgifter som potentiellt 

leder till dessa förändringar (Billett, 2004; Ohlsson, 2004). Med detta sätt att 

se lärande finns en nära relation till kompetensbegreppet i den form det 

framställs av Ellström (1992), där kompetens avser en individs potentiella 

handlingsförmåga i relation till en uppgift.   

Lärande som utvecklad handlingsförmåga 

Aronsson och Berglind (1990) skriver att: ”… till särdragen hos människan 

hör att hon kan överskrida sin nuvarande situation och skapa förändrade 

livsbetingelser”. Individen är inte determinerad av de sammanhang hon är en 

del av och lärande är en process som leder till förändrade livsbetingelser. 

Kolbs definition av lärande som ”Learning is the process whereby knowled-

ge is created through the transformation of experience” (Kolb, 1984, s. 38) 

preciserar att det avser en process där kunskap konstrueras och rekonstrueras 

genom en transformationsprocess av erfarenheter. Kunskap är därför inte 

något på förhand givet som kan förvärvas eller överföras. Kunskap innebär i 

detta fall kunskap om något och kan ses ligga till grund för individens för-

ståelse av världen (a.a.). Löfberg (1995) har beskrivit lärande på ett liknande 

sätt och menar att individen bearbetar iakttagelser och information som 

sammanförs till ny kunskap vilken är mer eller mindre specifik för individen.  

     Individens handlingar och i synnerhet de erfarenheter handlingarna leder 

till blir centrala för att förstå lärande, oavsett avsikt med det specifika sam-

manhanget. Allt handlande leder dock inte till lärande. Lärande kan ske ge-

nom att något bryter mot det förväntade, varför det är alltför enkelt uttryckt 

att lärande alltid sker (Dewey, 1910). Lärande förutsätter med andra ord en 

uppfattad variation, vilket kan vara resultat av att individen bryter mot in-

vanda rutiner och/eller ställs inför händelser som överraskar. Det är mer 

korrekt att konstatera att lärande potentiellt alltid kan ske. Genom att inte 

                                                      
7 Detta utesluter inte emotionella aspekter som rimligen utgör en del av förutsättningarna för 

individens lärande. Exempelvis kopplat till begär, motivation, intresse mm.  
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ignorera det som bryter mot det invanda uppstår en potential för lärande 

(Schön 1983; Ellström 1992). 

Rutiniseringen av vårt handlande blir ett sätt att hantera den dagliga ström-
men av händelser, problemsituationer och motstridiga krav, och samtidigt 
upprätthålla en känsla av trygghet och stabilitet i tillvaron. Det rutiniserade 
handlandet kan helt enkelt avlasta individen och frigöra mentala resurser för 
andra ändamål. Vi kan fungera väl på en rutiniserad handlingsnivå tills pro-
blem eller någon form av överraskning, positiv eller negativ, uppstår. Då 
krävs istället en förmåga till kunskapsbaserat och reflektivt handlande som 
bland annat förutsätter tillgång till explicit kunskap om uppgiften, de inne-
börder och orsakssammanhang som är av betydelse för att förstå problemets 
uppkomst och för att vägleda handlandet. (Ellström 2005, s. 185) 

 

     I det att individen identifierar att något bryter mot det förväntade utgör 

reflektion en nödvändig förutsättning för att överskrida det befintliga till-

ståndet. Genom reflektion över erfarenheter skapas möjligheter för individen 

att utveckla nya handlingsstrategier. Lärande sker dock inte med nödvändig-

het i samband med det direkt upplevda: 
 
For learning to take place, the experience does not have to be recent. Learn-
ing occurs over time and meaning may take many years to become apparent. 
The experience itself may not change, but the learning from it can grow, the 
meaning of it can be transformed, and the affects of it can be altered. The 
linking of new experiences with those of the past can provide new mean-
ings… (Boud, m.fl., 1993, s. 9) 

 

    Ohlsson (2004) beskriver lärande som en process som i varierande ut-

sträckning inrymmer tre aspekter: a) reflektion över erfarenheter, vilket in-

nebär ett tillbakablickande och meningsskapande av det man varit med om; 

b) skapande av förståelse, vilket innebär ett abstraherande och bildande av 

begrepp och begreppsrelationer; c) ett uppfattande av nya möjliga handlings-

alternativ. En processbeskrivning som är inspirerad av Kolbs (1984) teori om 

erfarenhetslärande. Høyrup (2006, s. 99) för ett liknande resonemang angå-

ende reflektionens betydelse och lyfter fram fyra potentiella utfall av läran-

de:  

 

a) expansion of personal capability,  

b) expansion of the individual‟s potential for action,  

c) expansion of sense of self and relatedness in relation to the social field,  

d) expansion of life perspective (changed frames of reference) and organiza-

tional learning.  

     Lärande kan ske med olika kvalitet i avseende grad av förändring och 

utveckling, och kan både innebära småskaliga förändringar och förändringar 

av mer omvälvande karaktär. Lärande innebär heller inte alltid utveckling av 
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något nytt. Mycket av individens lärande innebär främst utveckling av redan 

etablerade kunskaper. Döös beskriver dessa småskaliga förstärkningar som 

följande: 

Den enskildes lärande sker i små steg, merparten av lärandet utgörs av be-
kräftelser och mer av samma. En liten erfarenhet läggs till en annan och en 
arbetsuppgiftens vardagliga normalitet konstrueras och befästs. Tack vare 
denna normalitet framträder vartefter även skillnader och avvikelser. Först 
när man vet hur något ska eller brukar vara blir det möjligt att bli förvånad av 
det avvikande. (Döös, 2003, s. 4) 

 

     Ett sätt att kategorisera kvalitativa skillnader i lärande är att särskilja mel-

lan olika typer av lärande. Med inspiration av bland annat Argyris och Schön 

(1978) gör Ellström en uppdelning i ett anpassningsinriktat och ett utveck-

lingsinriktat lärande (Ellström, 2001;2004). Anpassningsinriktat avser läran-

de som främst innebär bemästrande av mer eller mindre specifika arbetsupp-

gifter samt sätt att hantera dessa uppgifter. Det anpassningsinriktade läran-

dets funktion är att utveckla kompetens för att hantera problem, sett ur verk-

samhetens perspektiv, av rutinartad karaktär som förekommer 

återkommande. Ett utvecklingsinriktat lärande innebär en mer radikal för-

ändring av individens kunskaper och kompetens i relation till en uppgift. Ett 

utvecklingsinriktat lärande förutsätter reflektion över och ett ifrågasättande 

av etablerade definitioner av problem och arbetsuppgifter, och benämns även 

som ett kreativt lärande. De två typerna av lärande är delvis beroende av 

skilda omgivningsvillkor (Ellström, 2004;2006); villkor som kan relateras 

till graden av handlingsutrymme individen har i relation till en arbetsuppgift. 

Hög grad av autonomi vad gäller utrymme att identifiera och definiera en 

uppgift är exempel på villkor som skapar gynnsamma förutsättningar för ett 

utvecklingsinriktat lärande.    

Goda villkor för ett utvecklingsinriktat lärande kräver således medveten or-
ganisering, samt pedagogiska insatser som syftar till att främja individers och 
gruppers förmåga till analys av och reflektion över den verksamhet som de är 
involverade i (Ellström & Hultman, 2004, s. 12). 

 

     En slutsats är att lärande och dess utfall har en för individen utvecklande 

dimension. Lärande är en process som leder till en kvalitativt och/eller kvan-

titativt förändrad förståelse relativt en uppgift, och individen kan uppfatta 

nya möjliga handlingsalternativ som möjliggör en ökad handlingsrationalitet, 

d.v.s. en ökad ändamålsenlighet i handlandet (Ohlsson 2004). Lärande ska-

par förutsättningar för ett mera medvetet handlande (Alexandersson, 1999) 

och möjliggör ett omprövande av det egna handlandet samt att fatta beslut 

om alternativa möjligheter för handlandet. Lärande är den process som ligger 

till grund för individens utveckling av kompetens.  



34 
 

Kompetens – individuella, sociala och relationella dimensioner 

I föreliggande studie avses med kompetens individens potentiella handlings-

förmåga i relation till en uppgift (Ellström, 1992). En definition som ligger 

nära sättet att förstå människan som uppgiftsorienterad. Uppgifter är alltid 

förankrade i ett meningssammanhang, och i försök att bemästra dessa upp-

gifter utvecklar individen en handlingsrepertoar som utgör en potentiell 

handlingsförmåga. Att vara kompetent innebär inte enbart att besitta infor-

mation och färdigheter. Det förutsätter också en förmåga att kunna avgöra 

vilken information och vilken förståelse som är relevant i ett visst samman-

hang (Säljö, 2000).  

     Teoretiska kunskaper som utvecklas inom ramen för en professionsut-

bildning – såsom en lärarutbildning – utgör en viktig grund, men det är en 

allt för snäv syn att anta att det utgör den enda kärnan i en professionell 

kompetens. Schön (1983;1987) riktar skarp kritik mot det han beskriver som 

en teknisk rationalistiskt syn på professionell kunskap som förenklat uttryckt 

förutsätter att ”ends are fixed and clear”, och att yrkeskunnande tenderar att 

betraktas som en form av instrumentell tillämpning av teori vid problemlös-

ning (Schön, 1983, s 41). En kunskapssyn som enligt Schön starkt har 

präglat utbildningsinstitutioner.   

How comes it that in the second half of the twentieth century we find in our 
universities, embedded not only in men´s minds but in the institutions them-
selves, a dominant view of professional knowledge as the application of 
science theory and technique to be the instrumental problems of practice? 
(a.a., s. 30).       

 

Schön uppmärksammar istället hur utveckling av professionell yrkeskompe-

tens till stor del sker i samspel med de arbetsuppgifter som individen, eller 

den reflekterande praktikern som Schön benämner det, har att utföra. Det 

dagliga arbetet utgör på så sätt en källa för utveckling av professionell kom-

petens. Kvalificerade problem finns sällan, om alls, givna och formulerade 

ute i praktiken. Problem måste identifieras av individen och sedan formule-

ras (såsom uppgifter beskrivs ovan). ”Den reflekterande praktikern skapar 

mening och sammanhang i situationer som från början saknar, eller åtmin-

stone visar brister i, dessa avseenden” (Molander, 1993, s. 136). Det leder till 

slutsatsen att arbetssituationer i vissa avseenden måste ses som mer eller 

mindre unika, i vilka på förhand utvecklade teorier eller modeller inte direkt 

kan tillämpas. Detta antagande stämmer väl överens med utgångspunkter där 

uppgifters kontextberoende betonas. Utmärkande för den reflekterande prak-

tikern (exempelvis en lärare) är att denne under det att hon eller han handlar 

kan omforma sitt handlande och på så sätt kan hantera en situation på ett 

tillfredsställande vis (Schön, 1983). En process som Schön benämner reflek-

tion-i-handling. Schön menar att den professionelle praktikern för en reflek-

terande konversation med praktiken. Konversation kan ske mellan praktikern 
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och en annan individ och/eller mellan praktikern och den aktuella situatio-

nen. Schön benämner det som att situationen talks back, d.v.s. svarar på den 

handling praktikern utfört (a.a.). Denna typ av sökande och problemoriente-

rade handlande förutsätter dock att praktikern ges utrymme till det, d.v.s. att 

det finns ett tillåtande handlingsutrymme, avseende de frihetsgrader indivi-

den har i relation till uppgiften att utföra.  

     Kompetens har både en individuell och en social dimension.  

[C]ompetence is partly an individual ability to perform, a skill, e.g. handling 
situations and solving tasks. Yet, it is also partly premised on a socially con-
structed web of norms figured to be accepted and adequate actions adapted to 
the specific situation and context in which the individual acts. (Ohlsson & 
Johansson, 2010, s. 242) 

 

Bedömningen av handlandet ligger inbäddad i de socialt konstruerade nor-

mer som präglar ett visst sammanhang. Beroende på det aktuella handlings-

utrymmet ligger bedömningen mer eller mindre utanför individen. Det är av 

den anledningen inte tillräckligt att förstå kompetens som något objektivt 

givet, utan det är beroende av vem som har tolkningsföreträde i situationen 

att bedöma handlandet som kompetent eller inte. Kompetens kan även i olika 

grad bäras upp i uppgiftsbaserade relationer mellan individer. Genom inter-

aktion mellan individer möjliggörs relationer
8
 som får en beständighet över 

tid (Buber, 1953/1990; Döös, 2003). Alla relationer en individ är en del av 

kan inte sägas vara relaterade till en arbetsuppgift som ska utföras. På en 

arbetsplats ingår den anställde i många relationer som kan fylla exempelvis 

en viktig social funktion, men som inte utgör stöd i utförande av arbetsupp-

gifter. Vissa relationer blir mer betydelsebärande än andra vad det gäller 

dess tillskott till det enskilda subjektets kompetens i relation till en uppgift. 

Döös (2005a;2007;2011) beskriver dessa relationer som kompetensbärande 

relationer. Kompetensbärande relationer (KBR) utgör den relationella di-

mensionen av kompetens (Döös, 2011). I interaktion med andra kan indivi-

den temporärt överskrida den egna förmågan att hantera en uppgift, vilket 

gör att kompetens delvis kan sägas vara kontextberoende.  

Förutom att vi som individer bär med oss vårt kunnande mellan olika sam-
manhang så finns arbetsplatsens kunnande tillgängligt, uppstår och lever kvar 
just i det mellanmänskliga, i arbetsplatsens relationer (Döös, 2004, s. 83) 

 

En KBR kan med utgångspunkt i ovanstående definieras som en etablerad 

relation som potentiellt utnyttjas vid utförande av uppgifter och medför en 

(temporär) ökning av individens handlingsförmåga i relation till en uppgift. 

En individ utvecklar många sådana relationer i relation till olika uppgifter 

                                                      
8 Det ska inte förväxlas samman med hur relation används som begrepp för att förklara exem-
pelvis samband mellan olika variabler, utan avser sociala band som kan byggas upp mellan 
interagerande subjekt. 



36 
 

och individen ingår i ett nätverk av relationer som bär upp kompetens. KBR 

kan inte förstås som detsamma som pågående interaktion, även om den 

kommer till uttryck genom interaktionen. KBR avser något som är mer be-

stående över tid och rum och som har en viss karaktär. Bara för att KBR 

existerar innebär det inte att de nyttjas vid varje givet tillfälle, men finns i 

egenskap av potentiell resurs.       

3.2.3 Lärmiljö genom arbetet  

Lärmiljö i denna avhandling avser ett analytiskt begrepp för att urskilja de 

aspekter av en verksamhet som på ett eller annat sätt utgör villkor för (indi-

viduellt och kollektivt) lärande. De begreppsliga utgångspunkterna kring 

konstitutionen av lärmiljö grundar sig på teoretiska konstruktioner av E. 

Ellström m.fl. (2008), Illeris (2004a;2004b), samt Felstead m.fl. (2009). Teo-

rier som grundar sig på empiriska studier om arbetsplatsrelaterat lärande och 

arbetsplatsen som lärmiljö inom ett flertal skilda områden (som delvis pre-

senterades i kapitel 2). I likhet med den ansats som presenterats ovan utgör 

de försök till syntetisering mellan konstruktivistisk lärteori och teori om 

lärande som socialt och kulturellt situerat. Skillnaden ligger i var tyngdpunk-

ten finns, där några har en starkare förankring i konstruktivism (E. Ellström 

m.fl.), och andra i lärande som socialt och kulturellt situerat (Felstead m.fl.). 

Trots skillnader är det tydligt att teorierna i stora drag avser att förstå och 

förklara likartade aspekter och processer som utgör villkor för arbetsrelaterat 

lärande.     

     Samtliga teorier betonar det lärande subjektets betydelse och att det inte 

rör sig om en strukturdeterminism i den meningen att strukturella aspekter är 

styrande för individers lärande. Illeris (2004a) uttrycker det, i likhet med 

Billett (2009), som att det sker ett konstruerande i mötet mellan aktiva sub-

jekt, sociala relationer och strukturella aspekter. 

By this learning at the workplace is understood in the relation of tension be-
tween the individual and the social, between subjective and market-economic 
rationales, or between the system world and the life world, to relate to Ha-
bermas concepts (Illeris, 2004a, s. 30) 

 

     I de följande avsnitten Lärmiljö som organisatoriska villkor och Lärmiljö 

som nätverk av sociala relationer lyfter jag fram två definitioner av lärmiljö 

som vid en första anblick kan förefalla beröra skilda fenomen, men som 

framkommer i texten nedan i grunden inte innebär några större skillnader. 

Tvärtom kan tydliga likheter urskiljas som stärker grunden för hur lärmiljö 

kan begreppsliggöras.  
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Lärmiljö som organisatoriska villkor  

As used here, the concept of learning environment refers to the conditions 
and practices in an organization that are likely to facilitate or hinder learning 
in and through work at a particular workplace. (E. Ellström, m.fl., 2008, s. 
86) 

 
Definitionen är hämtad från E. Ellström m.fl. och är som synes vid till sin 

karaktär i den meningen att den i princip kan inkludera en mängd variabler, 

och det blir snarast en empirisk fråga vad som möjliggör respektive hindrar 

lärande. För att precisera innebörden urskiljer författarna två typer av lärmil-

jö: möjliggörande respektive hindrade (a.a.). Uppdelningen bygger på att 

lärmiljöer kan kategoriseras utifrån de villkor de skapar för ett anpassnings-

inriktat respektive utvecklingsinriktat lärande. En möjliggörande lärmiljö 

karaktäriseras av arbetsvillkor som stödjer en balans mellan ett utvecklings-

inriktat och anpassningsinriktat lärande. En hindrande lärmiljö avser arbets-

villkor som hindrar både ett utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lä-

rande, eller som gynnar ett anpassningsinriktat lärande på bekostnad av ett 

utvecklingsinriktat lärande (a.a., s. 86). 

     Lärmiljö begreppsliggörs på ett liknande sätt av Illeris (2004a, 2004b) 

och gemensamt för E. Ellström m.fl. och Illeris definitioner är att lärmiljö 

avser möjligheter (och hinder) till lärande som finns inbäddade i den fysiska 

och sociala omgivningen. Som jag beskrev tidigare finns det aspekter av 

världen som är oberoende av den enskilde individen och som är mer eller 

mindre stabila över tid. E. Ellström m.fl. (2008) beskriver det i termer av 

lärmiljöns strukturella/objektiva aspekter, vilket avser arbetsvillkor av kultu-

rell, materiell och/eller social karaktär. I en analys kan det avse aspekter som 

arbetsdelning, arbetsuppgifternas karaktär, arbetsrelaterade verktyg, eller 

arbetsplatsens rådande normer och värderingar. Ellström (2004;2006) har i 

tidigare texter framhållit (det han beskriver som) arbetsuppgifters potential 

för lärande. Potentialen för lärande beskrivs som en funktion av arbetsupp-

gifters komplexitet, autonomi samt krav på kompetens. Högre grad av kom-

plexitet i kombination med hög grad av autonomi skapar utrymme för läran-

de i den meningen att det förutsätter en reflekterande aktivitet och ger ut-

rymme för individen att själv välja sätt att utföra uppgiften på och bidrar till 

en ökad variation. Hur arbetsuppgifter organiseras har en betydande del i 

dess potential för lärande. Ett sätt att förstå hur arbetsuppgifter organiseras är 

att se till den verksamhetslogik som präglar en organisation. Ellström 

(2005;2006) skiljer mellan två verksamhetslogiker: utförandets logik och 

utvecklingens logik. Utförandets logik innebär att en verksamhet främst är 

produktionsinriktad och i hög utsträckning regelstyrd i form av tydliga och 

formulerade arbetsuppgifter, vilket innebär ett begränsat handlingsutrymme 

för anställdas egna initiativ och reflektion. Utvecklingens logik förutsätter i 

högre grad att de anställda är med och formulerar sina arbetsuppgifter samt 
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ger utrymme för ett mer autonomt handlande. En verksamhetslogik som kan 

ses främja ett reflekterat handlande för att medarbetarna ska kunna möta nya 

situationer. 

     Illeris (2004a) behandlar den fysiska och sociala omgivningen genom att 

dela in lärmiljön i två typer: Den teknisk-organisatoriska respektive den so-

ciokulturella. Illeris uppdelning i två typer säger dock inget om kvaliteten på 

lärmiljön som E. Ellström m.fl. och bör kanske bäst beskrivas som aspekter 

av lärmiljö som utgör ett ramverk för lärande. De teknisk-organisatoriska
9
 

aspekterna avser strukturrelaterade aspekter i form av fördelning av arbete 

och arbetsuppgifter, möjligheter till social interaktion samt de krav som 

ställs på aktörerna i en organisation. Men även mer makrorelaterade kompo-

nenter så som den marknad en verksamhet är en del av samt politisk-

institutionella intressen vilket kan avse reglering i form av lagstiftning. De 

sociokulturella aspekterna avser sådant som grundas av traditioner, normer 

och värderingar som är rådande i arbetsplatsens informella gemenskaper
10

 

(eng. communities). Det blir en betoning på de sociala relationer individer är 

inbegripna i och de kulturella gemenskaper som formar en verksamhet. Dif-

ferentieringen mellan de två aspekterna av lärmiljö grundar sig i att de drivs 

och utvecklas av olika krafter. För de teknisk-organisatoriska aspekterna 

framhåller Illeris att “it is primarily market and technological conditions that 

determine the conditions”, och för de sociokulturella aspekterna: "it is in 

particular social and cultural matters that are important for learning possibili-

ties”. (Illeris 2004a, 431-432).  

     E. Ellström m.fl. (2008) och Illeris (2004a) delar utgångspunkten att indi-

viden betraktas som ett aktivt subjekt som är medskapare av de sammanhang 

hon är en del av. De subjektiva aspekterna blir därför nödvändiga att se till 

för att förstå individens möjligheter att potentiellt dra fördel av de strukturel-

la aspekterna. Denna beredskap, som är en del av individens biografi (Illeris 

2004a), är relaterade till de möjligheter som erbjuds i en verksamhet.  

The extent that a workplace affords opportunities for individuals to engage in 
and be supported in learning at work (E. Ellström m.fl., 2008, s. 87). 

De subjektiva aspekterna utgör framåtriktat individens beredskap för lärande 

i den meningen att de är styrande för vad individen skapar mening kring som 

erbjudanden och kan välja att handla relativt. 

                                                      
9 Illeris differentierar mellan sex faktorer: arbetsdelning; innehåll i arbete; möjligheter till 

beslutsfattande; möjligheter till att utnyttja kvalifikationer i arbetet; möjligheter till social 

interaktion; arbetets stress och krav. 
10 Illeris differentierar mellan tre gemenskaper: arbetsgemenskaper, politiska gemenskaper 

samt kulturella gemenskaper. 
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Lärmiljö som nätverk av sociala relationer  

Felstead m.fl. (2009) angriper lärmiljö på ett något annorlunda sätt, vilket 

delvis är kopplat till den betydelse de lägger i lärandebegreppet där delta-

gande i en praktik fokuseras (med inspiration av Lave & Wenger, 1991). 

Definitionen utgår från Fuller och Unwins (2004) tidigare arbeten där de 

differentierar mellan expansiva respektive restriktiva lärmiljöer. En differen-

tiering som sker utifrån graden av tillträde till olika sammanhang beroende 

på arbetsvillkoren i en organisation. Definitionen skiljer sig från E. Ellström 

m.fl. och Illeris genom att definitionsmässigt avgränsa lärmiljö till att enbart 

avse sociala relationer.  

Learning environments are bounded networks of social relationships in which 
people interact with artefacts and devices that are intrinsic to the performance 
of their work tasks and roles. (Felstead, m.fl., 2009, s. 27) 

 

Genom att betona nätverken av relationer poängterar Felstead m.fl. vikten av 

att se till individers deltagande och interaktion i sociala sammanhang. Men 

inte bara interaktionen med andra individer utan också interaktionen med 

artefakter blir relevant. I synnerhet vad för artefakter som finns tillgängliga 

och på så sätt skapar förutsättningar för utförande av arbetsuppgifter. 

     Felstead m.fl. definition av lärmiljö saknar en direkt koppling till det som 

i E. Ellström m.fl. och Illeris arbeten kan beskrivas som lärmiljöns struktu-

rella aspekter. Det kan förklaras med att Felstead m.fl. ser lärmiljö som en 

del av det mer omfattande analysverktyget Working as learning framework, 

WALF. Som visas nedan, inrymmer WALF likartade resonemang som E. 

Ellström m.fl. och Illeris avseende lärmiljöns strukturella aspekter.  

Our key contention is that in order to understand learning at work, research-
ers need to examine how work is organized and how, in turn, this is influ-
enced by wider forces (Felstead, m.fl., 2009, s. 35).  

 

Författarna avser att villkoren för lärande i arbetet inte enbart kan ses utifrån 

relationen mellan individer, utan måste också förstås i relation till den över-

gripande kontext som en verksamhet är en del av. För att begripliggöra lär-

miljö behöver man använda den vidare analysmodellen WALF tillsammans 

med E. Ellström m.fl. (2008) och Illeris (2004a) teorier om vad som konsti-

tuerar en lärmiljö.  

     WALF består av de tre komponenterna lärmiljö, produktionssystem och 

arbetsorganisation. Syftet med den utvecklade analysmodellen är att lyfta in 

både mikro- och makrorelaterade aspekter, något författarna anser varit en 

brist inom den arbetslivspedagogiska forskningen. WALF hämtar influenser 

från såväl ekonomisk teoribildning som sociologi och arbetslivspedagogik. 

Produktionssystem avser det nätverk av relationer som en verksamhet place-

rar sig i.  
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Productive systems comprise the totality of social relationships entailed in 
process of commodity production… Productive systems, then, are networks 
of networks, „worlds within worlds‟. (Felstead, m.fl., 2009, s. 18) 

 

Ett produktionssystem inrymmer allt ifrån lagstiftning och nationella policys 

till producenter/intressen som finns, såväl som fysiska och/eller sociala för-

utsättningar för att bedriva en viss verksamhet. Ett resonemang som kan 

liknas vid det Illeris beskriver som de teknisk-organisatoriska aspekterna av 

lärmiljö. Genom att också analysera en verksamhet utifrån dessa aspekter är 

det möjligt att se hur sådana yttre strukturella förutsättningar villkorar en 

viss verksamhet och på så sätt verksamheten som lärmiljön.  

     Arbetets organisering analyseras utifrån det handlingsutrymme11 individer 

eller grupper har i en viss verksamhet.  

Discretion refers to the degree of autonomy and responsibility exercised by 
workers in the labor processes in which they are engaged. (a.a., s. 24)  

 

Ett stort handlingsutrymme förutsätter en hög grad av autonomi i relation till 

arbetet. Felstead m.fl. tar också upp handlingsutrymmets relation till den 

tillit (eng. trust) som finns mellan individer. Ett stort handlingsutrymme i 

arbetet kan skapa en osäkerhet i den meningen att det inte är förenligt med 

kontroll och starkt styrning från ledningens sida, något som förutsätter en 

ömsesidig tillit mellan ledningen och medarbetare angående att arbetsuppgif-

ter utförs på ett kompetent sätt.  

     Felstead m.fl. (a.a.) tar i likhet med E. Ellström m.fl. och Illeris upp vik-

ten av att se till hur individen uppfattar och skapar mening av lärmiljön för 

att kunna se vad som faktiskt lärs. Förutsättningarna för detta beskriver de 

genom metaforen lärterritorium, vilket delvis kan jämföras med det E. Ell-

ström m.fl. benämner som individens beredskap för lärande och Illeris som 

individens potential för lärande (Illeris, 2004a). Lärterritorium avser det 

spann av erfarenheter individen har i egenskap av tidigare deltagande i socia-

la gemenskaper.  

Arbetspraktiken som lärmiljö 

Det som delvis skiljer teorierna ovan åt är hur relationen till lärande be-

skrivs. I min läsning av WALF framstår individens lärande i större utsträck-

ning vara strukturberoende, något som möjligen följer logiskt sett av deras 

definition av lärande som deltagande i sociala gemenskaper. Genom att be-

tona den kedja av relationer (produktionssystem, arbetsorganisering, nätverk 

av sociala relationer) en verksamhet och därmed en individ är en del av, 

visar teorin på ett större strukturberoende. Detta antagande stärks av det Ful-

ler och Unwin (2004) konstaterar att en expanderande lärmiljö per definition 

                                                      
11 Eng. discretion. Tre former av handlingsutrymme urskiljs här: Discretion in the conception 

of work; discretion in work execution; discretion in the evaluation of work outcomes.  
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utökar individens lärterritorium. Det kan tolkas som att de strukturella vill-

koren är determinerande för individens lärande, inte den kvalitet som delta-

gandet i sig sker med. Författarna gör dock ingen närmare begreppsutredning 

mellan det de beskriver som lärterritorium och den individuella lärprocessen, 

vilket gör att antagandet inte fullt ut går att reda ut. Å andra sidan, styrkan i 

en sådan analysmodell som WALF är att den visar det komplexa system vi 

alltid är en del av och hur många delar av våra liv tenderar att förbli oföränd-

rade oavsett våra egna avsikter att förändra och skapa nytt.   

     Trots delvis skilda sätt att beskriva vad som konstituerar lärmiljö är det i 

stort liknande aspekter och relationer som beskrivs av författarna ovan. Rela-

tionen mellan olika relaterade aspekter att ta hänsyn till illustreras på ett bra 

sätt av Illeris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1. Arbetslivets villkor för lärande (Illeris, 2004a, s. 46) 

 

 

De två typerna av lärmiljö samt de subjektiva aspekterna i form av indivi-

dens biografi länkas samman i spännings- och maktfältet arbetspraktik:  

a tension and power field lying in the middle of the base line of the triangle 
between the technical-organisational and the socio-cultural environment, and 
through which the learning interaction between the individual and the envi-
ronment are always channeled, directly or indirectly. This means that when 
learning takes place in working life it will inevitably, directly or indirectly, be 
influenced by the fundamental way in which working life is organised and 
functions in society (Illeris, 2004a, s. 45)  

Området som benämns arbetspraktik i figur 1, som kan jämföras med det 

som kan beskrivas som organisatorisk kontext, utgör den enhet som kan 

Arbets- 
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Sociokulturell 
lärmiljö 
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lärmiljö 

Anställdas lärpo-
tential 
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analyseras som lärmiljö
12

. Lärmiljö utgör på så sätt relationen mellan skilda 

men interrelaterade fenomen som tillsammans utgör villkor för fenomenet 

lärande i en viss verksamhet.  

3.3 Förutsättningsskapande aktiviteter – pedagogiska 

ingripanden 

Ovan har lärmiljö framställts utifrån hur arbetsplatsen kan förstås som en 

lärmiljö. Oavsett avsikt med en verksamhet skapas mer eller mindre gynn-

samma villkor för lärande. Medarbetarnas lärande är i de flesta fall inte det 

primära målet för en verksamhet, utan en konsekvens av det dagliga organi-

serandet och utförandet av arbetsuppgifter. Men det finns också aktiviteter 

på en arbetsplats som har som syfte att vara förutsättningsskapande för andra 

individers lärande och utveckling av kompetens, vad som här benämns pe-

dagogiska ingripanden. Pedagogiska ingripanden avser ingripanden i en 

annan individs verklighet som avsiktligt är tänkta att leda till lärande och 

förändring i en viss riktning. Ingripanden som utgår från den som griper in 

värderingar om vad som behöver läras, hur det bör gå till, och vad det är för 

resultat som ska nås (Döös, 2005b). Pedagogiska ingripanden förutsätter 

därför minst två individer, i form av en som griper in i en annan individs 

livsvärld och försöker förändra villkoren för dennes handlande och därmed 

lärande (Döös, 2005b; Döös & Ohlsson, 1999). Pedagogiska ingripanden är 

således inte begränsade till att ske i direkta undervisningssammanhang, d.v.s. 

i likhet med den vidare definition av engelskans ”teaching” som avser aktivi-

teter som har som intention att gynna lärande oavsett om det sker i undervis-

ningssammanhang eller i andra sammanhang (Jarvis, 2004). Wilhelmson och 

Döös (2005b) skiljer mellan två typer av pedagogiska ingripanden. Den för-

sta typen avser ingripanden genom samtal, vilket innebär försök till att gripa 

in i en annan individs tänkande och meningsskapande. Den andra typen av-

ser ingripanden som förändrar omgivningen och som kan tvinga till en för-

ändrad handling och i förlängningen ett förändrat meningsskapande. Den 

andra typen kan även beskrivas som indirekta ingripanden och kan exempli-

fieras med en omorganisering på en arbetsplats i syfte att möjliggöra kom-

munikation mellan medarbetare och främja erfarenhetsutbyte. Ett medvetet 

organiserande för att skapa förutsättningar för lärande. Billett (1996; 2002) 

menar att arbetsplatser organiserar för lärande (om än implicit) genom det 

som beskrivs som en arbetsplatsens läroplan (eng. learning curriculum) som 

är styrande för anställdas förväntade socialisation in i arbetsgemenskapen. 

En förväntad väg som bygger på föreställningar om vad som behöver läras 

för att utveckla en yrkeskompetens och bli en del av organisationen.  

                                                      
12 Ett resonemang som Illeris är inne på men inte fullt ut utvecklar, något som kan bero på att 
han redan differentierat mellan två typer av lärmiljö.        
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4. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att utifrån en empirisk undersökning av en vuxenutbildningsverk-

samhet skapa kunskap om hur lärmiljö konstrueras. Studien genomförs i en 

vuxenutbildningsverksamhet som vänder sig till målgruppen unga vuxna och 

vuxna med en problematisk eller bristfällig utbildningsbakgrund samt en 

bristfällig förankring på arbetsmarknaden, men har som anspråk att mer ge-

nerellt problematisera konstruerande av lärmiljö. Följande forskningsfrågor 

har utifrån detta formulerats som avses ligga till grund för den empiriska 

studien: 

 

1. Hur beskriver lärare och utbildningsdeltagare sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter och mål?  

2. Hur organiserar och utför lärare och utbildningsdeltagare sina ar-

betsuppgifter i praktiken? 

3. Hur bidrar lärare och utbildningsdeltagare till skapandet av lär-

miljö? 
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska utgångspunkter som legat till 

grund för den empiriska studien samt för hur studien genomförts och de vä-

gar jag valt vid analys av datamaterialet. Kapitlet avslutas med en metoddis-

kussion där bland annat frågor rörande studiens validitet och generaliserbar-

het behandlas.  

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att svara upp till studiens syfte och forskningsfrågor förutsätts en forsk-

ningsdesign som möjliggör ett inträngande studium av såväl människors 

subjektiva livsvärld som den specifika verksamhet de är en del av. Att ta del 

av en annan människas livsvärld och handlande innebär att ta del av hennes 

subjektiva uppfattningar men också de yttringar som handlandet resulterar i. 

Det finns därför en poäng med att kunna följa sådant som kommer till ut-

tryck i verbala utsagor också i den verksamhet som berörs.  

     I föreliggande studie har jag valt en fallstudieansats. Syftet med en sådan 

ansats är att lyfta fram de kvaliteter som karaktäriserar fallet samt upptäcka 

aspekter av och relationer mellan olika fenomen som kännetecknar fallet. 

Fallstudier ger forskaren möjlighet att upptäcka sådant som inte är känt se-

dan tidigare. Gerring (2007) beskriver fallstudier som vanligt förekommande 

i det som han benämner som kvalitativt inriktade studier. Med ett fall avses 

en enhet som görs tillgänglig för att empiriskt studeras. Fall är inget som kan 

sägas naturligt existera utan det är forskarens avgränsning som bestämmer 

vilken enhet som kommer att utgöra fallet. Genom att något definieras som 

ett fall upprättas vissa gränser som ringar in dess omfattning och beständig-

het (Gerring, 2007; Yin, 2009). Beroende på vad som är forskarens studieob-

jekt kan fallet röra sig från mikro till makronivå (Gerring, 2007). Fördelen 

med fallstudier är att de hjälper till att fokusera olika kvaliteter av det stude-

rade fenomenet samt identifierar fenomenets delar och deras relation till 

varandra. I denna fallstudie utgör delarna de individer som är en del av den 

studerade vuxenutbildningsverksamheten samt den organisatoriska kontext 

individerna är en del av.  
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5.1.1 Från det specifika till det generella – en fråga om 

abstrahering 

Kunskap om ett fenomen innebär en tentativ kunskap om världen, kunskap 

som bör kunna ifrågasättas och empiriskt prövas. Min roll som forskare 

handlar om att skapa en så trovärdig kunskap om det studerade som möjligt. 

Inte i den meningen att det rör sig om en fullständig avbildning, vilket är en 

praktisk omöjlighet. Snarare i den meningen att den kunskap som skapas 

både ger en utförlig bild av fallet och kunskap med relevans för det fenomen 

som studeras.  

     På vilket sätt är detta fall intressant mer än som en enskild illustration av 

ett antal lärares arbete i en vuxenutbildningsverksamhet? Frågan är central 

då den rör studiens anspråk om att uttala sig om något som går utöver det 

specifikt undersökta. Generaliserbarhet associeras många gånger till en stu-

dies externa validitet och relateras till dess representation av en population. I 

denna studie är det inte eftersträvansvärt eller ens adekvat att göra en sådan 

generalisering. Larsson (2009) behandlar olika sätt att generalisera från ve-

tenskapliga studier, bland annat argumenterar han för att generalisering 

handlar om den potentiella nytta som forskning kan bidra med. Resultat ut-

ifrån forskning måste ha en legitimitet och nytta för andra utanför den stude-

rade kontexten, d.v.s. det rör sig om en typ av generalisering som ger läsaren 

en betydande roll i värderingen av resultaten sett till dess användbarhet. Men 

detta sätt att närma sig frågan om generalisering är dock inte en tilläcklig 

hållning av den anledningen att det inte är rimligt att som forskare lägga över 

det fulla tolkningsutrymmet och bedömningen av dess trovärdighet på läsa-

ren. Lärande och dess villkor, liksom många andra socialt relaterade feno-

men, är till viss del ytterst subtila processer. Processer som många gånger 

inte är direkt observerbara, och på så sätt inte med nödvändighet kan hjälpa 

läsaren i den direkta tolkningen av en situation. Snarare kan vardagsföre-

ställningar om världen verka fullt rimliga och logiska, men visa sig inte vara 

en förankrade i de verksamma mekanismer som ligger till grund för olika 

händelser (jfr Danermark, m.fl., 2003).  

Detta förhållande ligger i linje med vad bland annat Bryman och Nilsson 

(2002) beskriver som teoretisk generalisering och Firestone (1993) som ana-

lytisk generalisering. Utifrån mönster som identifieras i det specifika fallet 

kan det bidra till att ge ytterligare stöd åt en viss teoretisk domän. Det är inte 

tillräckligt med en deskription av den empiriska iakttagelsen i sig, utan det är 

i analysen av hur detta iakttagna kan förstås som något annat som den teore-

tiska generaliseringen kan ske. Danermark m.fl. (2003) framhåller att gene-

raliserbarhet bygger på forskarens abstraktionsförmåga. Genom att rekontex-

tualisera och omtolka det empiriska materialet är strävan att försöka se något 

som något annat, vilket handlar om att förstå det iakttagna inom ramen för 

ett annorlunda sammanhang. ”På detta sätt introducerar vi nya idéer om hur 

enskilda företeelser är en del av strukturen och interna relationer” (a.a., s. 
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191). Abstraherandet blir en central del i denna process för att bidra med 

kunskap till den teoretiska domän studien är en del av.  

5.2 Forskningsdesign 

Valet av fall för den empiriska studien, yrkesutbildningen Yes, som presen-

teras närmare i kapitel 6, grundar sig i att jag genomförde en forskningsbase-

rad utvärdering av utbildningen under hösten 2006 och våren 2007. Materia-

let som samlades in i samband med utvärderingen är också det datamaterial 

som legat till grund för föreliggande avhandling. Som nämndes i inledningen 

så var yrkesutbildningen i denna studie ett intressant objekt att studera ge-

nom att den har skapat goda förutsättningar för de deltagare som gått utbild-

ningen att komma in på arbetsmarknaden
13

. För att hantera uppdraget på ett 

kompetent sätt förutsatte lärarnas situation ett kontinuerligt lärande, varpå 

arbetsplatsen som lärmiljö blir av central betydelse. Utbildningsverksamhe-

ten kan beskrivas som ett avvikande fall (Gerring, 2007) i den meningen att 

den skiljer sig från liknande fall på ett positivt sätt avseende resultat. Gerring 

menar att syftet med avvikande fallstudier: ”is usually to probe for new – but 

as yet unspecified – explanations (a.a., s. 106).  

5.2.1 Teknik för datainsamling 

Datainsamlingsförfarandet har inspirerats av ett etnografiskt tillvägagångs-

sätt (Larsson, 1996; Qvarsell, 2000). Detta innebär en strävan att som forska-

re komma nära studieobjektet och lära känna dess beståndsdelar. Det är ock-

så en lämplig metod för att studera mikroprocesser som sker i vardagen mel-

lan människor. Etnografiska studier kan vara av olika omfattning och i före-

liggande studie intog jag en roll som skiftade mellan deltagande och icke-

deltagande. Under sammanhängande perioder befann jag mig i den studerade 

verksamheten och interagerade med informanterna relativt fritt, ett förhåll-

ningssätt till praktiken som kan beskrivas som att man näst intill blir en del 

                                                      
13 I en tidigare utvärdering (Heule & Lago, 2005) framträder en bild av utbildningen som väl 

fungerande och framgångsrik. För det första i den bemärkelsen att en stor del av tidigare 

deltagare efter avslutad utbildning har fått arbete. Med tanke på att de första årskullarna (ut-

bildningen startade 2003) deltagare bestod av människor som varit i ett långvarit drogmiss-

bruk, så var resultatet över förväntan. Elevstatistik från 2003-2007 visar att ca 75 % av dem 

som påbörjat utbildningen även slutförde den. Av de 25 % som avbröt, övergick 7 % till 

annan sysselsättning, s.k. positiva avhopp. Bland de som fullföljde utbildningen gick 78 % ut 

i arbete, vilket får betraktas som en väldigt hög siffra relativt sätt den målgrupp utbildningen 

vänder sig till. För det andra är ett tecken på framgång att såväl deltagare som lärare vittnar 

om att många deltagare utvecklas som personer under utbildningen. 
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av fallet
14

. Styrkan med ett sådant förfaringssätt är den närhet det ger till 

verksamheten och informanterna samt den kontext som omger dem. Ett pro-

blem med en sådan ansats är risken att komma för nära sina informanter, 

något som kan leda till hinder för en kritisk analys. Jag var aldrig så delta-

gande att jag iklädde mig rollen som lärare eller deltagare. Jag var heller inte 

så pass icke-deltagande av jag enbart fungerade som tyst observatör. 

     De sammanhängande perioderna av datainsamling i form av observatio-

ner av verksamheten gav mig tillträde till informanterna på ett sätt som inte 

hade varit möjligt vid endast ett fåtal spridda nedslag och bidrog till att jag 

skapade mig en förståelse av och känsla för verksamheten. Närheten till 

verksamheten och informanterna ökade också tillträdet till de subjektiva 

utsagorna som blir viktiga i denna typ av studie. Likaså möjliggjorde det att 

jag med tiden kunde röra mig fritt i utbildningslokalerna utan att väcka nå-

gon större uppmärksamhet. 

     Data har primärt generats genom fältstudier i form av observationer av 

olika delar av verksamheten, intervjuer och informella samtal med informan-

terna samt reflektionsmöten med lärarna. För att svara på forskningsfrågorna 

fyllde intervjuerna en viktig funktion. Intervjuer har sin styrka i att de ger 

inblick i hur informanter resonerar kring sitt handlande och därigenom också 

uttryck för deras avsikter, samt ger tillträde till informanternas subjektiva 

upplevelser av exempelvis en händelse (Ekholm & Fransson, 1992). Det ska 

inte tolkas som att en individ fullt ut kan, eller för den delen vill, redogöra 

för vad som ligger till grund för dennes handlande. Det är heller inte befogat 

att nedvärdera värdet av vad informanter kan återberätta och ge information 

om och enbart se det som något diskursivt skapat. Som forskare är det viktigt 

att vara vaksam och inte se informanters utsagor som objektiva beskrivning-

ar av händelser och skeenden. Som beskrevs i de teoretiska utgångspunkter-

na är individens förståelse av världen tolkad utifrån hur individen skapat 

mening kring tidigare erfarenheter. Detta meningsskapande blir av intresse 

för att förstå vad informanterna handlar utefter. Beroende på vad som samta-

las om har informanten mer eller mindre möjlighet att göra en trovärdig re-

konstruktion. Det är sedan forskarens arbete att analysera dessa utsagor och 

bedöma (i relation till andra utsagor inom kontexten) dess trovärdighet och 

dess relevans för det undersökta.  

Som forskare gäller det att vara öppen för det oväntade och inte se sådant 

som avviker som en störning eller hinder, utan istället se det som en möjlig-

het till en förbättrad världsbild (a.a.). Det är emellertid väl känt att det många 

gånger finns en diskrepans mellan vad en individ säger och hur denne sedan 

handlar. Observerationer av den kontext informanternas utsagor rör har där-

för ett stort värde. Dahlberg m.fl. (2001) argumenterar för vikten av 

komplettera respektive tillvägagångssätt med varandra: 

                                                      
14 Jfr ”going native” som är ett begrepp hämtat från forskning inom antropologi och etnogra-
fi.  
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Interviewing teachers and students gives us a sense of the classroom milieu. 
But by observing the actual interaction, in the moment, between teachers and 
students we are privy to information that may never have been revealed in an 
interview (s. 175). 

 

Jämfört med ett tillvägagångssätt där enbart intervjuer används som den 

enda källan för att få kunskap om studieobjektet, leder kombinationen av 

observationer och intervjuer, gör observationerna det också möjligt att kon-

textualisera informanternas utsagor. Hultman (1998;2001) beskriver ett lik-

nande tillvägagångssätt och benämner det kontextuella intervjuer. 

Tanken bakom detta är att lyfta fram lärarnas intentioner, d.v.s. belysa Var-
för-frågan. Det blir då möjligt att lyfta fram andra tolkningar så att det frag-
mentariska inslaget i arbetet ges en annan innebörd. (Hultman, 2001, s. 26) 

5.3 Genomförande av studien  

Datainsamlingen skedde under två terminer, höst- och vårtermin, vilket ock-

så motsvarar deltagarnas totala utbildningstid. Studien följde arbetet med 

den årskull som påbörjade utbildningen under höstterminen. Under de perio-

der jag genomförde datainsamlingen befann jag mig vid utbildningsverk-

samheten under hela eller delar av dagen. Datainsamlingen ägde rum i sam-

band med att deltagarna läste de teoretiska delarna av sin utbildning. Sam-

manlagt under höstterminen 2006 skedde observationer under 24 dagar, och 

under vårterminen 2007 16 dagar.  

5.3.1 Observationer  

Under mina observationer hade jag tillträde till såväl formella undervis-

ningssituationer och lärarmöten som till informella samtal mellan lärare och 

deltagare. Detta medförde en god inblick i den dagliga verksamheten. Vidare 

observerande jag informella sammanhang såsom fikaraster och luncher, vil-

ket gav mig en inblick i såväl det vardagliga samspelet som den professio-

nella interaktionen.  

Observationer av lärarmöten samt lärare – deltagaresamtal 

Jag har suttit med vid olika slags lärarmöten, dels deltog jag vid det regel-

bundna personalmötet var 14:e dag vid fyra tillfällen som också spelades in 

på band, dels observerade jag olika möten för planering av undervisningen. 

Vissa var planerade i förväg, andra sattes samman vid behov. Mötesobserva-

tionerna gav mig en god inblick i både planering av undervisningen och de 

avsikter lärarna hade med den samt en inblick i samordningen av den dagliga 

verksamheten. Tillsammans med observationerna av undervisningen har jag 

på så sätt fått tillgång till både hur undervisningen planeras och genomförs. 
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Under möten som inte spelades in antecknade jag stora delar av konversatio-

nen mellan lärarna samt ställde i vissa fall klargörande frågor efter mötet.  

     I början av utbildningen genomförs inskrivningssamtal med samtliga 

deltagare. Vid ett av dessa satt jag med som tyst observatör. Jag satt även 

med i andra samtal som fördes mellan lärare och deltagare. Under dessa 

samtal förde jag anteckningar i och med att jag bedömde att bandspelare 

skulle kunna inverka hämmande på samtalet mellan lärare och deltagare.  

Klassrumsobservationer 

Klassrumsobservationerna innebar att jag var med vid lektionstillfällen. Lek-

tionerna pågick i regel tre timmar inklusive rast. Främst deltog jag vid lek-

tioner i de s.k. entreprenörsämnena samt yrkesteorilektioner för dem som 

valt inriktning mot träarbetare och plattsättare. Vid dessa lektionstillfällen 

satt jag med runt bordet som tyst observatör och förde anteckningar kring det 

innehåll som behandlades och kring samspelet mellan deltagarna. Vid ett 

fåtal tillfällen involverade lärarna mig genom att exempelvis ställa en fråga 

som berörde ämnet, men i regel var jag inte verksam under lektionerna. An-

ledningen till att jag valde att sitta med runt bordet tillsammans med delta-

garna och inte sitta avskilt och utifrån observera gruppen, var att informan-

terna då riskerade att uppfatta sig som granskade.  

     Vid två tillfällen spelade jag in ljud vid lektionstillfällen under våretermi-

nen för att fånga upp hur konversationer kom till uttryck samt deltagarnas 

medverkan under lektionerna. I jämförelse med lektionstillfällen som jag 

suttit med och inte spelat in ljud utan enbart fört anteckningar är det min 

uppfattning att inspelningen inte påverkade lärarna eller deltagarna.   

Observationer av informella möten 

Eftersom jag befann mig vid utbildningen under hela dagar tog jag del av de 

mer informella sammanhangen. Exempelvis satt jag med på fikaraster och 

luncher och följde samspelet mellan lärarna och deltagarna. Observationerna 

av de informella sammanhangen innebar att jag tog del av ett flertal spontana 

samtal mellan lärare och deltagare. Vid dessa tillfällen förde jag inte anteck-

ningar, utan jag skrev i efterhand ned huvuddragen av vad jag hört eller sett. 

Utifrån situationer i de informella sammanhangen väcktes många frågor, 

vilka var värdefulla för att få en mer utvecklad bild av utbildningen och vad 

lärare och deltagare gör i utbildningen, och en del av frågorna användes vid 

senare intervjuer med lärarna. 

Fältnoteringar 

I samband med observationerna förde jag löpande noteringar. Vid lämpligt 

tillfälle under dagen, alternativt efter dagens slut, fyllde jag på noteringarna 

och gjorde fylligare beskrivningar av de situationer jag observerat. Samman-

lagt genererade det ca. 150 sidor (datorskrivna) anteckningar. 
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5.3.2 Intervjuer med lärare och utbildningsdeltagare 

Intervjuer genomfördes med både lärare och utbildningsdeltagare och är en 

central del av det insamlade datamaterialet. Intervjuerna har gett mig tillgång 

till informanternas subjektiva erfarenheter, kunskap som enbart observatio-

ner inte kan ge. Med ett urval av informanterna genomförde jag upprepade 

intervjuer. De uppföljande intervjuerna gav möjlighet att dels följa upp från 

tidigare intervjuer eller sådant som väckt fundering under observationerna, 

och dels följa hur informanternas förhållningssätt till och uppfattning av 

verksamheten eventuellt förändrades över tid. Intervjuerna med lärarna och 

deltagarna förändrade med tiden karaktär till att bli öppnare, något som kan 

spåras till att det byggdes upp en mer förtroendefull relation till mig som 

forskare. 

Lärarna 

Av lärarna är det i synnerhet utbildningens tre heltidsanställda lärare som 

fick en framträdande plats i studien, som nedan beskrivs som Yeslärare. I 

och med utbildningsverksamhetens ringa storlek gick många av arbetsupp-

gifterna in i varandra, och de tre hade ett övergripande ansvar för utbildning-

en och de delar av undervisningen som rörde entreprenörsämnena. Även 

övriga lärare/personal som hade någon form av tillsvidareanställning inter-

vjuades. Lärarna presenteras kort i kapitel 6.   

 

Tabell 1. Sammanställning av antal lärarintervjuer 

 

Lärare och personal n  

Lena, utbildningsansvarig,      

Yeslärare 
6 

Namu, Yeslärare, yrkeslärare häst 3 

Eva, Yeslärare 5 

Anna, lärarassistent 1 

Marina, studie- och yrkesvägledare 1 

Irene (rektor) 1 

Åke, yrkeslärare trä och platt 1 

Lars, objektsansvarig Yesutb.    1 

Lena & Eva    2 

Totalt antal intervjuer    21 
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Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna med lärarna var främst av samtalande karaktär. Inledningsvis 

inför terminsstarten i augusti 2006 intervjuade jag var och en av Yeslärarna, 

lärarassistenten Anna och studie- och yrkesvägledaren Marina som arbetade 

vid utbildningen. Till de inledande intervjuerna utvecklade jag en intervju-

guide (se bilaga 1) att användas som stöd. Utifrån observationerna och det 

pågående analysarbetet utformades nya frågor vilka användes vid efterkom-

mande intervjuer. Intervjuerna har rört utbildningen, lärarnas mål med den 

samt deras egen roll mm. En del av intervjuerna hade en uppföljande karak-

tär, där vi återkopplade till tidigare intervjuer. Hultman beskriver ett liknan-

de förfaringssätt. Intervjuerna har inte den strikta uppdelning som konven-

tionella intervjuer.  

Det är inte konventionella intervjuer där frågor ställs och besvaras i avskilda 
sekvenser. Mina intervjuer är mer att betrakta som ett samtal där jag och den 
intervjuade ibland hamnar i turtagning, dvs. vi blir så inflätade i samtalet att 
vi ibland inte behöver formulera meningen fullt ut. (Hultman, 2001, s. 11) 

 

Många av intervjuerna initierades efter att en tids observation gett upphov 

till frågor och funderingar från min sida. Jag har även intervjuat representan-

ter för Basta för att ta del av bakgrunden till utbildningen samt deras inten-

tion med den, utifrån Bastas perspektiv. Dessa samtal har varit värdefulla för 

att få en överblick av den organisatoriska kontext utbildningen är en del av. I 

slutet av datainsamlingen, i samband med att den andra terminen avslutades, 

genomförde jag en sista omgång intervjuer med de tre Yeslärarna. Intervjuer 

som främst berörde året som gått. Sammanlagt genomfördes 21 intervjuer 

med lärare eller anställda inom Basta arbetskooperativ, intervjuer som spela-

des in på band.  

     Därtill genomfördes ett flertal kortare spontana samtal med lärare som 

antecknades skriftligt. Exempelvis fångade jag efter en lektion upp en av 

lärarna och vi pratade kort om det som hänt under lektionen och hur det 

kunde uppfattas. Dessa samtal spelades endast vid något enstaka tillfälle in 

på band, men huvudsakligen var det enbart möjlighet att föra anteckningar 

vid dessa tillfällen. De ofta korta spontana samtalen följdes vid ett antal till-

fällen upp med en planerad intervju där bandspelare användes.       

Utbildningsdeltagarna 

I texten som följer använder jag de båda uttrycken utbildningsdeltagare och 

deltagare synonymt. Lärarna i utbildningen benämner utbildningsdeltagarna 

främst som ”elever” men även som ”deltagare”, vilket framkommer i citat 

och observationsbeskrivningar. Jag har valt att benämna dem utbildningsdel-

tagare eller deltagare.  

     Forskningsstudien följde ett antal utbildningsdeltagare som påbörjade sin 

utbildning hösten 2006, under deras två terminer i utbildningen. 16 deltagare 
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påbörjade utbildningen, tolv män och fyra kvinnor. I samband med utbild-

ningsstarten genomfördes ett strategiskt urval bland de 16 deltagare som 

påbörjade utbildningen och sex deltagare valdes ut för intervju, fyra män och 

två kvinnor. Urvalet gjordes efter att deltagarna hade gått sin första vecka i 

utbildningen. Valet av deltagare grundade sig i att jag tillsammans med Yes-

lärarna valde ut deltagare som hade en varierad bakgrund och skulle ge mig 

en bredd i intervjuerna. Ett av urvalskriterierna var kön, att följa såväl män 

som kvinnor. Ett annat urvalskriterium var att få en variation i utbildnings-

deltagarnas bakgrund relaterat till boende på Basta respektive inte boende på 

Basta. Två deltagare som var boende på Basta, en man och en kvinna, valdes 

ut och de övriga fyra hade ingen anknytning till Basta utöver att de deltog i 

utbildningen. Utöver de sex deltagarna intervjuades ytterligare två deltagare 

under studiens gång. Sammanlagt genomfördes 26 intervjuer som spelades 

in på band med åtta deltagare. Förutom de bandinspelade intervjuerna där vi 

satt ned i ett avskilt rum och pratade ostört förekom det även spontana sam-

tal under fikaraster. Dessa samtal skiljde sig från de planerade intervjuerna. 

Syftet med de spontana samtalen var att prata om mer specifika händelser 

som rör utbildningen och kring frågor som har väckts under mina observa-

tioner. De spontana samtalen skrevs ned i efterhand i nära anslutning till 

samtalen.   

Till resultatframställningen har jag valt ut tre av deltagarna ut för att re-

presentera ett deltagarperspektiv på utbildningen. Detta för att kunna presen-

tera dem som sammanhängande berättelser. De tre utgör en variation i bak-

grund, men också sett till deras deltagande i utbildningen. Med dessa tre 

deltagare genomfördes 16 av de sammanlagt 26 intervjuerna Nedan följer en 

kort beskrivning av de tre deltagarna:  

 

 Sara, ca. 30 år, med endast grundskoleutbildning och som varit i 

drogmissbruk i ca. tio år och som valde att bo på Basta arbetskoope-

rativ istället för att avtjäna fängelsestraff. Intervjuades sju gånger 

varav tre av intervjuerna rörde upplevelserna av Attitydkursen. 

 

 Erik, ca. 25 år, med avbruten grundskoleutbildning som valde att bo 

på Basta arbetskooperativ istället för att avtjäna fängelsestraff. Inter-

vjuades tre gånger.  

 

 Hannes, ca. 30 år, saknar fullgången grundskola. Har arbetat sedan 

han var 17 år gammal, men som nu valt att omskola sig. Ej boende 

på Basta. Intervjuades sex gånger, varav tre av intervjuerna rörde 

upplevelserna av Attitydkursen.  
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Genomförande av intervjuerna  

Den ursprungliga tanken var att alla sex deltagare som valdes ut i början av 

utbildningen skulle intervjuas vid tre tillfällen under utbildningen. En i bör-

jan av utbildningen, en i mitten och en i slutet. Förfaringssättet inspirerades 

av s.k. biografiska intervjuer (Alheit, 1995; Bron-Wojciechowska, 1995). 

Biografiska intervjuer gör det möjligt att följa människors liv över tid och 

kan generera kunskap om hur de potentiellt förändras. 

     I början av utbildningen genomfördes en första intervjuomgång med de 

utvalda deltagarna. Den var relativt allmänorienterande och handlande om 

hur de deltagarna hamnat på utbildningen, vilka förväntningar de hade på 

den och hur de såg på framtiden. En annan viktig fråga var hur de såg på sitt 

eget liv idag. Intervjuerna varade mellan ca. 45 minuter till en timme och 15 

minuter och samtliga intervjuer spelades in på band. De flesta av deltagarna 

som intervjuades var ovana att prata om sig själva och i den form som inter-

vjuerna genomfördes. En vanlig kommentar under de första intervjuerna var 

”det har jag inte tänkt på”. Det var tydligt att den formella situationen som 

uppstod när vi satte oss i ett avskilt rum för att genomföra intervjun, till viss 

del påverkade deltagarna. Bland annat kom det till uttryck genom att flera av 

dem var angelägna om att jag skulle ställa frågor till dem, då de själva inte 

visste vad de skulle berätta om de inte hade en fråga att svara på, vilket inte 

var fallet vid samtal i mer informella sammanhang. Vid den andra intervju-

omgången berördes mer om deltagarna själva och deras bakgrund samt upp-

fattningar om utbildningen. Hur de såg på framtiden och vilken betydelse de 

trodde att utbildningen kommer att ha för dem i livet var andra centrala te-

man som vi pratade om.  

     I slutet av utbildningen genomfördes den tredje intervjuomgången med de 

utvalda deltagarna samt med ytterligare två av deltagarna. Dessa två valdes 

ut p.g.a. att de tillsammans med de andra var de som vid utbildningens slut 

följde undervisningen i entreprenörsämnena. Intervjuerna berörde deltagar-

nas uppfattning om året i utbildningen, deras syn på framtiden och vilken 

betydelse utbildningen haft för dem.  

     Ytterligare intervjuer genomfördes med tre av deltagarna i samband med 

Attitydkursen. Tanken med dessa intervjuer var att få inblick i deltagarnas 

meningsskapande om kursen före, under och efter att kursen avslutats.      

5.3.3 Reflektionsmöten som fokusgruppsintervjuer 

Datainsamlingen inrymmer även tre reflektionsmöten med lärare och perso-

nal. Mötena var ett resultat av att Yeslärarna och vi som forskare, inför 

forskningsstudien, var överens om att data skulle återkopplas kontinuerligt 

under forskningsprojektets gång. Konkret innebar det att lärarna fick ta del 

av mina kritiska reflektioner och tentativa analyser av data. Jag som forskare 

intog under dessa möten rollen som kritisk reflektör (Ohlsson, 2002; Ohlsson 
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& Johansson, 2010). Reflektionsmötena har också varit en viktig del i data-

insamlingen och kan i det närmaste liknas vid fokusgruppsintervjuer där 

lärarna tillsammans samtalat kring ett antal givna ämnen. Men lärarna fick 

också möjligheter att bidra med sin tolkning och analys av situationerna. 

Dessa möten användes sedan som en del av det fortsatta analysarbetet. Tolk-

ningar och analys har på så sätt vuxit fram delvis i interaktion mellan mig 

och de deltagande lärarna. Samtliga reflektionsmöten spelades in på band. 

Medverkande på samtliga reflektionsmöten var utbildningsledaren Lena, 

Yeslärarna Namu och Eva, lärarassistenten Anna, rektorn Irene, yrkesläraren 

Åke samt Bastas EU-projektkoordinator. Mötena varade ca. två timmar.   

 

Tillfälle 1 (18 oktober) 

Till det första reflektionsmötet förberedde jag ett antal frågor som grundade 

sig i mina första observationer av utbildningen. Frågor som ställdes var: a) 

Vad är den huvudsakliga målsättningen med utbildningen enligt din mening? 

b) Vad innebär Yes-tänket/-anda för dig, och vad innebär det att som peda-

gog ha ett Yestänk? c) Vad innebär egenmakt för dig, och på vilket sätt 

kommer den till uttryck i utbildningen? d) Vad innebär det att ha hög kvalitet 

i undervisningen? Lärarna reflekterade först tyst över hur de tänkte kring 

respektive fråga och fick en i taget berätta hur de tänkte. Därefter öppnade vi 

upp och alla fick samtala om hur de tänkte kring frågan. Detta gjorde att alla 

fick utrymme att berätta sitt perspektiv och sedan lyssna på de andras. Däref-

ter blev det ett mer öppet samtal.  

 

Tillfälle 2 (11 december) 

Vid det andra reflektionsmötet bestod underlaget till reflektion av att jag 

presenterade delar av de tentativa resultat jag arbetat fram utifrån de data 

som fram till dess hade samlats in. Syftet med detta möte var att ge tillbaka 

kritiska reflektioner kring delar av verksamheten som jag upplevt vara vikti-

ga att synliggöra och lyfta upp till diskussion. I detta möte deltog även Lars 

som arbetade som objektsansvarig (samt ordförande i Basta arbetskoopera-

tiv). På mötet deltog också docent Jon Ohlsson. 

 

Tillfälle 3 (30 maj) 

Det sista reflektionsmötet inleddes med att jag presenterade ytterligare tenta-

tiva resultat för personalgruppen. Efter min presentation öppnades det upp 

för kommentarer och synpunkter. Det var min uppfattning att de resultat som 

presenterades var av intresse för dem och att de kunde känna igen sig. 
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5.4 Tre faser av analysarbete 

Studiens samlade datamaterial är omfattande. Anteckningarna från observa-

tionerna fördes över till dator och intervjuerna transkriberades ord för ord. 

Vissa intervjuer har dock inte transkriberats i sin helhet, istället bar vara det 

som bedömdes relevant transkriberats. Det är framförallt de senare intervju-

erna där detta tillvägagångssätt använts och där jag dels bedömt att det inne-

hållsliga har stora likheter från tidigare intervjuer med samma person, dels 

när de berört saker som inte var kopplat till mina forskningsfrågor. Transkri-

beringarna av intervjuerna och överföring av fältnoteringarna till dator var 

viktiga i och med att jag i detta arbete kom nära materialet och kan ses som 

tidiga steg i analysarbetet (jfr Miles & Huberman, 1984). Analysarbetet har 

på så sätt varit en pågående process under hela avhandlingsarbetet.  

     Analysarbetet har skett genom en rörelse mellan dels en öppenhet och 

nyfikenhet för vad som framträder i materialet, dels styrts av studiens forsk-

ningsfrågor. I så pass omfattande material som kvalitativt orienterade studier 

många gånger bygger på är det nödvändigt att skapa ett system i analysen 

som ger den en riktning och stöd. Ett sätt är att använda utvecklade analys-

scheman utifrån vald teori som styr vad som är relevant data i relation till 

syfte och forskningsfrågor. Problemet med ett allt för utvecklat analyssche-

ma är att det riskerar att utelämna sådant som på förhand inte innefattades av 

teori och kan på så sätt vara problematiskt som ett led i teoriutveckling. Jag 

har i detta arbete inte använt mig av ett sådant utvecklat analysschema. I mitt 

analysarbete kan jag urskilja tre faser med det insamlade datamaterialet.  

Fas ett – Öppen kodning och sökande efter meningsbärande enheter 

Jag har använt mig av samma förfaringssätt vid analys av anteckningarna 

från observationerna och intervjuerna, men fokus har delvis varit olika med 

anledning av forskningsfrågorna och den typ av data som krävs för att svara 

på dessa. I intervjuerna har jag främst sett till innehållet (vad som sägs), inte 

till samtalets form (hur det sägs och hur samtalet byggs upp).  

     Den första analysfasen karaktäriserades av en öppenhet för vad materialet 

innehöll angående den vardagliga verksamheten och samspelet mellan lärar-

na samt lärarna och deltagarna. Detta sökande i materialet gav upphov till att 

vissa delar i materialet väckte en undran. Löfberg (2001) beskriver det som 

ett sökande efter frågetecken, som sedan rätas ut genom att testas mot mate-

rialet. Fas ett påbörjades med en process av öppen kodning där fältnoteringar 

och de första intervjuerna utgjorde underlaget (Starrin, m.fl., 1991; Strauss 

& Corbin, 1998). Till min hjälp ställde jag frågor till materialet av typen: vad 

är det som kommer till uttryck? vad betyder detta? Under kodningsarbetet 

etiketteras data utifrån s.k. meningsbärande enheter. Koderna relaterades 

sedan till varandra och kategorier började växa fram. Denna första fas i ana-

lysarbetet gjorde att jag fick en god kännedom om det insamlade materialet. 

Problemet med att koda ett omfattande material så pass detaljerat är att det 
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kan bli fragmentariskt. Det blir svårt att se hur de olika delarna relaterar till 

varandra och vissa mer övergripande aspekter kan komma i skymundan. 

Denna första fas genererade dock viktiga teman som har legat till grund för 

det fortsatta analysarbetet. Som stöd använde jag mig av bearbetningspro-

grammet Atlas. Främst för att skapa ordning, en överblick över och sökbar-

het i det omfattande materialet.  

Fas två – Tematisering utifrån empiri och teori  

I den andra fasen i analysarbetet närmade jag mig materialet med stöd av 

studiens forskningsfrågor och de teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska 

utgångspunkterna har fungerat som riktningsgivare och söklampa i den me-

ningen att vissa aspekter av materialet blivit mer relevant än andra. Andra 

forskare har beskrivit liknande tillvägagångssätt genom att använda s.k. 

spårhundsbegrepp. Exempelvis som Ohlsson (1996) i sin studie om kollek-

tivt lärande i arbetslag. Det är inte tanken att dessa begrepp ska styra och på 

så sätt begränsa analysen i för hög utsträckning. Spårhundsbegrepp kan även 

vara sådant som i det empiriska materialet framträder som betydelsefullt. 

Genom att lyfta upp dem och använda dem i den fortsatta bearbetningen av 

materialet riktas fokus mot vissa utvalda aspekter. Ett exempel på sådana 

begrepp som jag använt mig av är lärarnas beskrivningar av hur de ”snurrar”. 

Genom att söka efter utsagor eller händelser där detta kommer till uttryck 

har jag kunnat fånga och problematisera olika aspekter som rör hur lärarna 

hanterar uppkomna problem. Ett annat sådant begrepp är Yestänket som 

också är ett återkommande begrepp och har en högst central plats i verksam-

heten. 

     Analysen har även handlat om att söka efter mönster och motsättningar i 

de olika delarna av materialet. Genom att exempelvis ställa intervjuutsagor 

mot sådant som framträtt i observationerna har potentiella diskrepanser mel-

lan vad som sägs och vad som görs identifieras. Men det har även handlat 

om sådant som skiljer sig mellan de olika lärarna, delvis relaterat till den 

kategori av lärare de tillhör.  

     Strukturerandet och författandet av avhandlingens resultatkapitel har inte 

bara varit en fråga om form, utan också en betydande del av analysarbetet. 

Resultatkapitlens rubriker och struktur är delvis skapade utifrån spårhunds-

begreppen, exempelvis bygger indelningen i kapitel 7 delvis på deltagarnas 

målsättning med utbildningen. Men rubrikerna är också satta för att repre-

sentera empiriska fynd. Skrivandet har haft en viktig roll i mitt analysarbete. 

Det svåra med att redogöra för denna analysfas är att den inte följer något 

givet mönster, förutom på ett mer principiellt plan. Till stor del handlar det 

mycket om att pröva skriva text för att se om den hänger samman och görs 

begriplig. Samtidigt som den måste vara förankrad i det empiriska materia-

let.   

     Det är datamaterialets kvalitativa innehåll som varit i fokus och för att 

illustrera det används citat och kortare utdrag ur intervjuerna. Citaten har i 
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resultatframställningen delvis redigerats för att läsbarheten ska öka. Obser-

vationerna har fyllt en viktig funktion i den bemärkelsen att det gett mig en 

förståelse för verksamheten som varit högst betydelsefull vid intervjuerna 

med såväl lärarna som deltagarna. 

Fas tre – Abstraherande och teoretiserande 

Den tredje fasen i analysarbetet har handlat om att utveckla och testa teore-

tiska resonemang och försöka relatera dem till materialet. Löpande under 

arbetet med analysen har jag skrivit ned kortare anteckningar och reflektio-

ner. Genom att sätta ord på idéer och associationer som väcks under såväl 

datainsamlingen som databearbetningen, växte den teoretiska analysen fram. 

Idéer och kreativitet är centrala inslag i genereringen av teori. Det är därför 

nödvändigt att kontinuerligt skriva ned dessa och på så sätt håller processen 

igång (Starrin, m.fl., 1991). Ytterligare ett led i att utveckla studiens slutsat-

ser är att jag utsatt mig för andras kritik under arbetets gång. Utkast till olika 

delar av resultatframställningen och diskussion har ventilerats i seminarier 

samt i en intern forskningsgrupp där kritiska diskussioner förts. Forum som 

varit en viktig del av ett pågående analysarbete.  

     Analysarbetet har skett genom en pendling mellan det specifikt iakttagna 

och det allmängiltiga. En pendling mellan den andra och tredje fasen. Det 

Danermark m.fl. (2003) beskriver som att försöka se något som något annat. 

Exempelvis i föreliggande studie hur Yesutbildningen kan förstås som en 

organisatorisk kontext. Steget från det specifika till det mer allmängiltiga är 

inte enkelt och det sker ett prövande fram och tillbaka, mellan empiri och 

teori. De tentativa slutsatserna jämfördes, och modifierades vid behov, mot 

det empiriska materialet samtidigt som det lade grund för nya spår att följa. 

Tentativa slutsatser som inte visade sig vara tillräckligt grundade i det empi-

riska materialet valdes under arbetets gång bort.  

5.5 Metoddiskussion 

Ett generellt problem med studier där merparten av analysen är kvalitativ till 

sin karaktär är att som forskare fånga och tolka en annans människas subjek-

tiva uppfattningar om världen och de betingelser de verkar under, vilket är 

en fråga som rör studiens validitet. I föreliggande studie har validiteten i 

analysen delvis stärkts genom den kombinerade datainsamlingen med obser-

vationer och intervjuer. Intervjuerna har gett mig en möjlighet att se det ob-

serverade utifrån lärarnas och deltagarnas perspektiv och därmed ge mig en 

fördjupad förståelse av det observerade samt fått ta del av informanternas 

subjektiva uppfattningar kring utbildningen och undervisningen. Genom att 

via observationer själv ta del av den dagliga verksamheten har jag sedan 

kunnat bilda mig en uppfattning om hur den kommer till uttryck i praktiken.  
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     Kritik som riktas mer specifikt mot fallstudier är att de kan vara otydliga i 

sin beskrivning av tillvägagångssätt i analys. Att det finns en bristande idé 

om hur analys sker och utifrån vilka kriterier (Gerring, 2007). Kritiken kan i 

en mening ses som berättigad och redogörelserna av analysarbetet ovan kan 

ses som ett sådant exempel. Å ena sidan har avsaknaden av ett tydligt ana-

lysinstrument fört med sig en osäkerhet i hur det empiriska materialet kan 

närmas och behandlas. Å andra sidan medför den osäkerheten ett utrymme 

för en kreativitet som är så viktig i abstraherandet och teoretiserandet. Fors-

karen får en möjlighet att upptäcka aspekter av materialet som vid en allt för 

rigid analysmetod lätt förbigås. Detta är en aspekt som jag ser som överord-

nad i en explorativ studie där upptäckten av det nya är i fokus. Analysarbetet 

i denna avhandling tredje fas har präglats av att vara en kreativ process, vil-

ket dock inte innebär att analysen kan innehålla vad som helst. Den måste 

hela tiden vara förankrad i det empiriska materialet.  

     Lärmiljö har tidigare studerats genom jämförande studier mellan skilda 

fall (E. Ellström, m.fl., 2008; Felstead, m.fl., 2009). Styrkan med en sådan 

metoddesign är att det går att identifiera aspekter som kvalitativt skiljer fal-

len åt och forskaren kan på så sätt säga något om ett falls karaktäristika i 

relation till ett annat. Risken med att göra mellanfallsanalyser är att variatio-

nen inom respektive fall får en underordnad plats. Föreliggande studie utgör 

en inomfallsanalys där jag inom fallet studerar konstruerandet av lärmiljö 

med en öppenhet för att identifiera olika kvaliteter av lärmiljö inom det en-

skilda fallet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att avsaknaden av ett jämfö-

rande fall utgör en begränsning i och med en mellanfallsanalys gör det möj-

ligt att validera resultaten i relation till de andra fallen och stärka eventuella 

slutsatser. 

     Min roll som forskare vill jag karaktärisera som kritisk reflektör 

(Ohlsson, 2002; Ohlsson & Johansson, 2010). Kritisk reflektör innebär att 

jag agerat som självständig forskare i relation till den studerade verksamhe-

ten, men kontinuerligt rapporterat tillbaka tentativa analyser av insamlade 

data till de ansvariga för utbildningen. Reflektionsmötena var det forum där 

återrapporteringen och en interaktivitet mellan mig som forskare och prakti-

kerna främst skedde. Som kritisk reflektör var det ett medvetet val att agera 

som medskapare till samtal som potentiellt legat till grund för en pågående 

praktikutveckling.  

     Under datainsamlingen kom jag relativt nära dem som var mina infor-

manter. Ett förhållande som har medfört såväl svårigheter som möjligheter. 

En uppenbar styrka i att befinna sig så pass nära en verksamhet är att jag fått 

ta del av en relativt omaskerad bild av den studerade verksamheten, samt att 

jag fick tillträde till privata och personliga samtal mellan lärarna och mellan 

lärare och utbildningsdeltagare. Jag skulle vilja påstå att det byggdes upp en 

förtroendefull relation mellan oss. Svårigheten är att det skapar eventuella 

hinder för ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till den verksamhet 

jag studerat. Detta förhindrades till viss del genom att Yeslärarna vid ett 
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flertal tillfällen uttryckte att de ville ha en kritisk granskning av den egna 

verksamheten, vilket var en av de ursprungliga idéerna till den forskningsba-

serade utvärderingen (Johansson, 2008). De såg det som en viktig del i deras 

strävan att ständigt bli bättre. Lärarna var nyfikna på upptäckter och eventu-

ella kritiska synpunkter som jag hade att lyfta fram. Det skapas dock ett 

emotionellt band till informanterna som potentiellt utgör ett hinder. Ett band 

som blir till en form av lojalitet till informanterna och verksamheten. Detta 

är troligen ett problem som alla forskare som använder sig av etnografiskt 

inspirerade metoder, eller andra ansatser där forskaren kommer nära infor-

manterna, stöter på. I detta fall stärktes det bandet i och med att finansiering-

en för de första ett och ett halvt åren av avhandlingsarbetet (fram t.o.m. de-

cember 2007) skedde via det ESF-projekt som utbildningen var en del av. 

Men i och med att data samlades in under 2006-2007 har större delen av den 

djupgående delen av analysarbetet skett med en distans till det insamlade 

datamaterialet, vilket skapat ett utrymme för ett kritiskt förhållningssätt.  

5.5.1 Angående urval av informanter 

En annan metodrelaterad aspekt som är värd att uppmärksamma rör urvalet 

av informanter. I studien genomfördes endast intervjuer med utbildningsdel-

tagare som fullföljde utbildningen. En förklaring till det är att av de utbild-

ningsdeltagare som i början valdes ut som informanter fullföljde samtliga 

utbildningen. Det är befogat att ställa sig frågan om deras medverkan i studi-

en påverkade deras motivation att fullfölja utbildningen, då det är känt att 

intervjuer kan ha som konsekvens att informanter börjar reflektera över sin 

situation. Det hade varit värdefullt att även intervjua utbildningsdeltagare 

som avbröt utbildningen och deras uppfattning om utbildningsverksamheten 

och vad som fick dem att avbryta utbildningen.  

     En annan urvalsrelaterad aspekt är att datamaterialet enbart har med en av 

yrkeslärarna. Det varit en styrka att ta del av ytterligare yrkeslärares erfaren-

heter och på så sätt bidragit till en ökad variation sett till informanternas 

relation till utbildningen. I övrigt är det min bedömning att urvalet informan-

ter är tillfredsställande och har bidragit till en tillräcklig variation och syn-

liggörande av olika kvaliteter av det studerade.     

5.5.2 Etiska överväganden 

Avslutningsvis tänker jag ta upp ett antal saker som rör etiska överväganden 

som gjorts i studien. En sådan sak rör frågor angående skydd av informan-

ternas integritet och hur data från informanterna presenteras i avhandlingen. 

För att kunna illustrera kvaliteter i materialet och ge läsaren möjlighet att 

själv göra en bedömning är det nödvändigt att använda utdrag från intervjuer 

och observationer. Detta får som konsekvens att det blir svårt att garantera 

en total anonymitet trots avidentifiering. Detta är ett förhållande som jag 
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gjorde klart för deltagarna i samband med datainsamlingen. Samtliga infor-

manter informerades också inledningsvis om syftet med studien och att deras 

deltagande var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som 

helst. Ett problem som delvis är kopplat till det är att jag, trots ett eventuellt 

nekande till medverkan, studerade verksamheten runt omkring, och likaså 

förde fältnoteringar där den enskilde potentiellt observerades. I föreliggande 

studie var det dock ingen som avböjde att delta.  

     Fallet är heller inte avidentifierat då den studerade verksamheten, Yesut-

bildningen, framträder med sitt riktiga namn. Likaså framträder Yeslärarna 

Lena, Eva och Namu, lärarassistenten Anna och objektsansvarige Lars med 

sina riktiga namn. Detta förhållande har förankrats med lärarna och represen-

tanter för utbildningens huvudman, Basta. Lärarna har i förväg tagit del av 

det bearbetade materialet och gavs möjligheter att bidra med synpunkter. De 

ovan nämnda lärarna avidentifierades inte i den tidigare utvärderingsrappor-

ten (Johansson, 2008) och det har också varit en uttalad önskan från deras 

egen sida att presenteras med deras riktiga namn. De lärare som inte presen-

terades i utvärderingsrapporten (a.a.) och som jag inte fått tag i har fått finge-

rade namn i avhandlingen. Det gäller även utbildningsdeltagarna som också 

tilldelats fingerade namn. Tre av utbildningsdeltagarna presenteras dock med 

relativt sammanhållande berättelser, något som möjliggör för informanterna 

att identifiera sig själva.  
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6. Bilder av Yesutbildningen 

I detta inledande resultatkapitel presenteras platsen för studien, Yesutbild-

ningen, samt det organisatoriska sammanhang utbildningen är en del av. 

Kapitlet ger även en kort beskrivning av utbildningens upplägg och några 

karaktäristiska drag. Syftet med kapitlet är att kontextualisera de övriga re-

sultatkapitlen och ge läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

verksamheten.  

6.1 Platsen för studien 

Platsen för den empiriska studien har varit den ettåriga yrkesutbildningen, 

Yes
15

 (motsvarande gymnasienivå). Utbildningen startade i januari 2003 

inom ramarna för Basta arbetskooperativ av den nuvarande utbildningsleda-

ren. Yesutbildningen var till en början endast öppen för boende på arbetsko-

operativet, men i och med att man sökte och erhöll pengar för projektet Vä-

gar till arbetsmarknaden
16

 från Europeiska socialfonden, ESF, inom ramen 

för Equal II, öppnades utbildningen för nya målgrupper, och antalet deltaga-

re har därefter ökat termin för termin. Under tiden som studien genomfördes 

finansierades utbildningen till hälften av medel från ESF. I projektansökan 

till ESF var följande formulerat angående utbildningens målgrupp: 

Utbildningen vänder sig till tre huvudmålgrupper a) unga drop-outs från 
gymnasieskolans yrkesförberedande linjer, b) unga vuxna utan förankring på 
arbetsmarknaden med dålig eller ofullbordad skolgång, samt c) vuxna med 
långvarigt utanförskap. 

 

Utbildningen har på så sätt ett stort ålderspann som man vänder sig till. Före-

trädesvis handlar det om ungdomar och vuxna som inte avslutat grundskolan 

och/eller gymnasieskolan samt om unga vuxna och vuxna som har en brist-

fällig förankring på arbetsmarknaden och som kan bedöms vara i riskzonen 

för ett socialt utanförskap.  

                                                      
15 Yes var från början en akronym för Yrkes- och entreprenörsskolan, men ändrades sedan till 
att bara heta Yes. Skälet till det var att de ansvariga ville arbeta bort associationen till skola.  
16 Projektet genomfördes i samarbete mellan Basta arbetskooperativ, Södertälje kommun, 
Fryshuset samt ett lokalt byggnadsföretag. Parallellt med Yesutbildningen bedrevs andra 
projekt inom Södertälje kommun och Fryshuset. Dessa aktörer utgjorde en projektgrupp som 
träffades regelbundet under projekttiden.   
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     Kriterierna för antagning till utbildningen bygger på samma princip som 

Komvux arbetar efter. Deltagare med minst utbildningserfarenheter väljs 

först, d.v.s. omvänt mot vad som gäller vid antagning till exempelvis hög-

skolan. Antagning till utbildningar på gymnasial nivå kräver vanligtvis 

grundläggande behörighet från grundskolan, vilket förutsätter godkända 

betyg i ett antal behörighetsgivande ämnen. Yesutbildningen utgör i detta 

avseende ett undantag och har intag till utbildningen oavsett tidigare utbild-

ningserfarenhet.  

     Vägen till utbildningen ser olika ut beroende på deltagarnas bakgrund. 

För de ungdomar som går utbildningen och många gånger nyligen hoppat av 

något av gymnasieskolans nationella program köps en plats på utbildningen 

av den berörda personens gymnasieskola. För de (unga) vuxna är vägarna till 

utbildningen fler. Vissa kommer via en närliggande kommuns arbetsmark-

nadscentrum. Andra kommer från Basta arbetskooperativ samt ytterligare 

andra har själva hittat utbildningen och sökt sig dit. 

     Utbildningslokalerna ligger vackert belägna vid en gammal herrgård i 

skogarna utanför en mellanstor stad i Sverige. Transport till utbildningsloka-

lerna står utbildningen själva för genom en anslutande buss som hämtar del-

tagarna vid tåg/buss som stannar i ett närliggande samhälle.  

     Utbildningen har intag av nya deltagare både på våren och hösten. Vid 

forskningsstudiens början var målsättningen att ta in mellan 20-25 deltagare 

per termin. Våren 2007 fanns tre heltidsanställda Yeslärare (utbildningsleda-

ren Lena, Namu och Eva), en halvtidsanställd yrkeslärare (Åke) samt två 

halvtidsanställda för administration och yrkesvägledning (Anna och Marina 

samt John som börjar när Marina slutar). Utbildningen har även en rektor 

(Irene) som är anställd på 25 % och som är utbildningens formellt ansvariga. 

Rektorn är knuten till Social- och arbetsmarknadskontoret i en närliggande 

kommun som också är en projektpartner i projektet Vägar till arbetsmarkna-

den. Utöver dessa personer tillkommer ett antal yrkeslärare som är timan-

ställda och som kommer in till undervisningstillfällena. Yrkeslärarna har i 

regel en direkt förankring i det yrke som de undervisar inom, d.v.s. de är 

sällan utbildade lärare utan yrkesverksamma inom området.       
 

 Utbildningsledaren och Yesläraren Lena, är den som startade ut-

bildningen. Har en bakgrund som grundskolelärare samt har arbe-

tat med skolutvecklingsfrågor.  

 Yesläraren Namu, bastian
17

. Boende på Basta och håller på att ut-

bilda sig till socialpedagog. Sitter också i Bastas ledningsgrupp.  

 Yesläraren Eva. Började arbeta som lärare våren 2006 och har en 

bakgrund som fil. dr. i folkhälsovetenskap.  

                                                      
17 Boende på Basta kallas för bastianer 
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 Lärarassistenten Anna, bastian lärarassistent och administratör 

(50 %). Boende på Basta. Har tidigare själv gått delar av Yesut-

bildningen.  

 Lärarassistenten Anders, bastian, undervisar i data. Boende på 

Basta. Har tidigare själv gått delar av Yesutbildningen. 

 Studievägledaren Marina, bastian, studievägledare (50 %). Tidi-

gare boende på Basta. Har tidigare själv gått delar av Yesutbild-

ningen. Börjar sin anställning hösten 2006 och slutar under våren 

2007.  

 Rektorn Irene, utbildningens formella rektor (25 %). Formellt or-

ganisatoriskt tillhörande Social- och arbetsmarknadskontoret i 

den kommun som också är en del av EU-projektet.  

 Yrkesläraren Åke, yrkeslärare i träarbete och plattsättning (50 %). 

Arbetar även som yrkeslärare på ett yrkesgymnasium i en angrän-

sande kommun. 

 Praktiksamordnaren John, bastian och boende på Basta. Började 

under våren 2007.  

 Objektansvarige
18

 Lars, formellt ansvarig för Yesutbildningen 

inom Basta. Även ordförande i Basta arbetskooperativ.          

6.1.1 Utbildningens huvudman – Basta arbetskooperativ 

Yesutbildningen drivs inom ramen för det sociala företaget
19

 Basta arbetsko-

operativ. Basta är vad de själva beskriver som en idéburen brukarorganisa-

tion som startade 1994 och som bedriver rehabilitering av före detta narkoti-

kamissbrukare. En brukarstyrd verksamhet innebär att de som arbetar och 

bor inom Basta, bastianer, är de som driver och bestämmer över kooperati-

vets riktning och utveckling.  

     Företrädare för verksamheten beskriver det som att redskapen för indivi-

dens rehabilitering från missbruk finns i gemenskapen inom kollektivet samt 

i det arbete som bedrivs inom det företagande som sker på Basta. Detta in-

nebär att ingen så kallad behandling eller vård given av terapeuter eller an-

nan utbildad vårdpersonal erbjuds under den ettåriga s.k. lärlingstiden (Heule 

& Lago, 2005, s. 4). Verksamheten bygger på sex grundstenar
20

, där arbetets 

roll är en av dem. Inom Basta beskrivs arbetet som ett verktyg för att utveck-

la individens egenmakt, något som har en central roll i rehabiliteringen. 

Verksamheten är bland annat inspirerad av Paulo Freires (1970) frigörande 

                                                      
18 Varje del av Bastas verksamhet benämns som objekt, varav Yesutbildningen är ett.  
19 Socialt företagande avser verksamhet som har som ändamål att integrera människor som 

står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv och som skapar delaktighet för med-

arbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. Återinvesterar sina vinster 

i den egna eller liknande verksamheter samt är fristående från offentlig verksamhet. 
20 De sex grundstenarna är 1) arbetets roll 2) exemplets makt 3) ekologiskt tänkande 4) kvali-
tetsmedvetande 5) solidaritet och 6) oberoendets stolthet 
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pedagogik. Arbete på Basta är inte i första hand ett sätt att skaffa sig yrkes-

kunskaper, utan betraktas främst som ett sätt att lära sig kommunicera samt 

att vara och umgås med andra människor på ett normalt sätt (Carlberg, 

2005). Arbetet blir på så sätt ett medel för att skapa förutsättningar för den 

enskilde individen att utveckla sin förmåga att kommunicera vilket är tänkt 

att leda till en ökad självkontroll och självkänsla.  

6.1.2 En utbildning i förändring 

Under läsåret som jag följde Yesutbildningen skedde en del organisatoriska 

förändringar som främst var kopplade till att utbildningen ökade antalet del-

tagare och därmed också behovet av fler lärare, förändringar som på olika 

sätt påverkade förutsättningarna för lärarnas arbete. Utbildningsledaren Lena 

styrde tidigare genom att aktivt vara en del av all undervisning och deltagar-

kontakt. Eller rättare sagt, från början utgjorde hon större delen av verksam-

heten. Tidigare ledde utbildningsledaren själv undervisningen, hanterade 

samtalen med deltagarna, kontakten med praktikplatser, kontakten med sko-

lor och arbetsförmedlingen mm. Dessa uppgifter har sedan fördelats mellan 

de nya lärare och assistenter som kommit in i utbildningen.  

     Utbildningsledarens arbete har varit präglat av ett pedagogiskt förhåll-

ningssätt som går under benämningen Yestänket. Ett förhållningssätt som har 

en nära koppling till Bastas värderingar. Utbildningsledaren har varit en 

synlig ledargestalt och ett förkroppsligande av Yestänket. När utbildningen 

nu vuxit i antal utbildningsdeltagare och lärare sker en process där utbild-

ningsledaren delvis är på väg att lämna sin plats som lärare för att ta ett mer 

övergripande ansvar för utbildningen. Ansvaret för den direkta undervis-

ningen lämnas allt mer över till lärarna Namu och Eva, vilket har medfört ett 

behov av att tydliggöra vad detta Yestänk står för. Dessa pågående föränd-

ringar av Yesutbildningen har utgjort en viktig del i datainsamlingen.  

6.2 Utbildningens upplägg  

I och med att utbildningen endast är ettårig leder den inte till ett fullständigt 

gymnasiebetyg. Deltagarna får i slutet av utbildningen ett samlat betygsdo-

kument över de kurser som slutförts. Utbildningen erbjuder ett urval av yr-

ken att utbilda sig till. För att i så hög utsträckning som möjligt öka möjlig-

heterna till arbete efter utbildningen har samtliga yrkesinriktningar som ut-

bildningen erbjuder, via nära relation till närliggande kommuners Social- 

och arbetsmarknadskontor, försäkrat sig om att det finns en efterfrågan på 

den lokala arbetsmarknaden. Bland annat utbildade man under den studerade 

perioden till plattsättare, träarbetare, hästskötare, restaurangarbetare och 

barnskötare.  
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     Utbildningen är uppdelad i teoretiska ämnesstudier och arbetsplatsförlagt
 

lärande. Tiden är jämnt fördelad mellan dessa delar, vilket innebär att delta-

garna under hälften av tiden befinner sig ute på praktik på arbetsplatser ge-

nom vilken de får ett antal lärlingstimmar inom det valda yrket. I utbild-

ningslokalerna finns inga egna verkstäder, vilket innebär att allt praktiskt 

yrkesutövande sker på autentiska arbetsplatser. De teoretiska ämnesstudierna 

är i sin tur är uppdelade i yrkesteori samt i vad lärarna kallar för entrepre-

nörsämnen. Med entreprenörsämnen avses gymnasiekurser som lärarna har 

utformat och bedömt som viktiga för deltagarna att vara rustade för att 

komma ut på arbetsmarknaden (alla kurser är i grunden gymnasieämnen som 

är godkända av Skolverket, men som delvis har arbetats om, företrädesvis av 

utbildningsledaren). Entreprenörsämnena som deltagarna läste under det 

studerade året var: Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Samhällskun-

skap, Makt och ledning, Attityder, Projekt och företagande, Organisation och 

ledarskap samt en s.k. orienteringskurs. Yrkesteorin styrs av den yrkesinrikt-

ning deltagarna valt.  

Deltagarna har schemalagd undervisning samtliga vardagar i veckan. De 

perioder deltagarna läser teoretiska ämnen pågår undervisningen i regel mel-

lan 9.00 och 15.30. Undervisningen i entreprenörsämnena är uppdelad i 

block, vilket innebär att kurserna genomförs sammanhängande under en 

period av två-tre veckor. Yrkesteorin bygger på individuellt arbete vilket 

innebär att den läses i egen takt. Under de perioder deltagarna är ute på ar-

betsplatsförlagt lärande har de en handledare på arbetsplatsen knuten till sig 

som någon av lärarna regelbundet har kontakt med. Utbildningsledaren Lena 

är den som initialt har hållit i detta, men dessa uppgifter togs under somma-

ren 2006 över av studievägledaren Marina och senare utsågs en praktikan-

svarig, John.  

Utbildningen har i avtalet med de aktörer som betalar deltagarnas platser 

vid utbildningen kommit överens om att lunch ingår. Det innebär att lunch 

serveras i arbetskooperativets matsal tillsammans med dem som arbetar och 

är bosatta där.  

6.2.1 En dag på Yesutbildningen 

Nedan följer en kort redogörelse för en dag på Yesutbildningen. Den är 

sammansatt utifrån olika händelser för att ge en inblick i hur lärarnas och 

deltagarnas arbetsvardag kan se ut.   

Klockan är 8.30 och lärarna börjar komma till utbildningslokalerna. Den 

första lektionen börjar kl. 9.00. Anna som arbetar som lärarassistent är oftast 

den som är först på plats och låser upp lokalerna. Några av utbildningsdelta-

garna kommer ungefär samtidigt och sätter sig oftast vid en dator för att 

surfa på Internet alternativt sätter sig ned i det för lärare och deltagare ge-

mensamma fikarummet med en kopp kaffe. Kaffe och skorpa finns alltid 

tillgängligt och det är självservering som gäller. Utbildningsledaren Lena 
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åker bil till arbetet och läraren Eva kommer med tåget och den anknytande 

bussen tillhörande Basta. Lärarassistenten Anna och läraren Namu bor på 

Basta och har promenadavstånd.  

På förmiddagen ska deltagarna ha samhällskunskap och det är lärarna Eva 

och Namu som ska leda den lektionen. Deltagarna läser entreprenörsämnena 

blockvis vilket innebär att de koncentrerat läser ett ämne i taget. Eva och 

Namu går snabbt igenom vad dagens lektion ska handla om och stämmer 

samtidigt av vad det var som gårdagens lektion handlande om samt vad de 

ska ta upp på lektionen imorgon. Innan lektionen börjar går Namu ut för att 

röka. Hon får sällskap av Sara som är en av deltagarna. De känner varandra 

ganska väl vid det här laget i och med att även Sara bor på Basta. Deras sam-

tal handlar om undervisningen men även om andra saker utanför undervis-

ningen diskuteras.   

Utbildningsledaren är den enda av lärarna som har eget rum. De andra sit-

ter tillsammans i ett angränsande rum som är möblerat i form av ett mindre 

kontorslandskap. Dörren till utbildningsledarens rum står för det mesta öp-

pen och hon är tillgänglig för såväl de andra lärarna som deltagarna. I ut-

bildningslokalerna finns tre salar för undervisning samt en datorsal. Lek-

tionssalarna är möblerade med konferenssittning vilket innebär att bänkarna 

är placerade runt om i rummen så att alla kan se varandra.  

Samhällskunskapslektionen börjar och idag är tolv av sexton deltagare 

närvarande. Läraren Eva är den som har huvudansvaret. Hon sätter sig på 

kortsidan närmast whiteboardtavlan och läraren Namu sätter sig på långsidan 

tillsammans med deltagarna. Eva börjar lektionen med en genomgång av 

dagens ämne och deltagarna som sitter runt bordet lyssnar. Eva ställer då och 

då frågor till deltagarna för att få med dem och ibland flikar Namu in något 

som hon vill tillägga till Evas genomgång. Några av deltagarna ställer frågor 

kring sådant de inte riktigt förstod eller bidrar med egna exempel på sådant 

som rör ämnet. Stundtals uppstår samtal mellan lärarna och deltagarna där de 

tillsammans diskuterar. Lektionen pågår mellan kl. 9.00-12.00 och man bry-

ter för rast två gånger under den tiden.  

Därefter är det lunch i matsalen uppe i Bastas lokaler. Vid lunchen äter lä-

rarna och deltagarna tillsammans med de övriga som arbetar och bor på Bas-

ta. Efter lunchen börjar yrkesteorin kl. 13. Yrkesläraren Åke (trä och platt) 

har kommit och han plockar lite med papper inför lektionen i lärarnas rum. 

Åke har inte någon egen skrivbordsplats (Åke får en egen plats reserverad i 

datorsalen senare under terminen). Han är i regel endast där i samband med 

den egna undervisningen. Åke är dock med på det personalmöte som äger 

rum var 14:e dag. Lektionerna för dem som läser trä och platt består främst 

av självstudier. Åke finns hela tiden med i lektionssalen och kan svara på 

frågor. Vid enstaka tillfällen håller Åke i gemensamma genomgångar, men i 

regel arbetar utbildningsdeltagarna på i egen takt i sina arbetsböcker.  

För lärarna Eva och Namu innebär tiden efter lunch främst planeringstid 

för kommande undervisning, men även arbete av mer administrativ karaktär 
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måste göras. Det kan handla om att kontakta praktikplatser, ringa och söka 

deltagare som inte kommit under dagen mm. Läraren Eva och utbildningsle-

daren Lena sätter sig sen en stund inne hos Lena och de pratar bland annat 

om några deltagare som de är lite bekymrade över. En har varit borta mycket 

och när han ringde och anmälde sig sjuk fångade Lena in honom. Hon ska 

prata med honom och höra hur det egentligen står till med honom. Lena ska 

åka och hämta honom vid tåget senare. De tar även upp en annan deltagare 

som de tyckte var en verklig resurs på dagens lektion. Tidigare tycker de att 

han har haft en attityd till utbildningen som inte var positiv. Lena berättar för 

Eva att hon pratat med honom om det och sagt till honom att de behövde 

hans erfarenheter. På dagens lektion upplevde de att han verkligen bidrog. 

Några deltagare kommer sedan in till lärarna och undrar över den kommande 

praktikperioden. Hur ska de göra med lunch? Och de behöver nya biljetter 

för resorna till och från praktikplatsen. Det blir rast för deltagarna som läser 

yrkesteori och många är kaffesugna. Klockan är snart 14 och det börjar kän-

nas i kroppen. Yrkesläraren Åke gör deltagarna sällskap i fikarummet. Erik 

som läser till träarbetare har funderingar kring hur man ska läsa av en bygg-

ritning. Hannes som också läser till träarbetare lyssnar intresserat. De går 

sedan in och sätter sig och arbetar igen fram till klockan 15.30. Dagen är slut 

för deltagarna.  

Efter att deltagarna åkt hem samlas de av lärarna som är kvar i lärarrum-

met. De tar upp saker som hänt under dagen och utbyter erfarenheter. De 

diskuterar kort igenom hur provet i samhällskunskapen ska se ut. Lärarassi-

stenten Anna måste sedan gå till stallet och läraren Namu ska på ett möte på 

Basta.  

6.3 Skilda undervisningsstrategier framträder 

Förutsättningarna för och upplägget av undervisningen i entreprenörsämnena 

skiljer sig relativt mycket från de i yrkesundervisningen. En skillnad i upp-

lägg är den funktion som samtalet som verktyg får i entreprenörsämnena. En 

annan skillnad är upplägget sett till hur lärarna arbetar i de olika ämnena. 

Undervisningen i entreprenörsämnena är mycket driven av att vara deltagar-

orienterad. Medan yrkesundervisningen i större utsträckning innebär ett 

självreglerat arbete. Nedan presenteras dess skillnader i upplägg närmare.  

6.3.1 Delaktighet i undervisningen 

Yeslärarna beskriver själva undervisningen som deltagarorienterad där strä-

van är aktivt deltagande i lektionerna och dess innehåll.  

Det är klart att man vill att de ska vara med, men det är det här att ställa frå-
gor hela tiden, och om det är tyst och det inte kommer några sådana här spon-
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tana grejer att man kör en runda "har du någon erfarenhet, vad kommer du att 
tänka på? vad associerar du till?", så att man hela tiden försöker dra in dem så 
att de tänker till. (Läraren Eva, reflektionsmöte, 11/12) 

 

I arbetet med att göra deltagarna delaktiga lyfts samtal i olika former fram 

som de främsta verktygen. Detta beskrivs ofta i ord som att man ”snurrar 

tillsammans med deltagarna”. Lärarnas ingripanden är på så sätt inte bara av 

en instruerande karaktär, det handlar om att bjuda in till delaktighet i syfte 

att utveckla deltagarnas möjligheter att aktivt ta kontroll över beslut som rör 

deras eget liv.   

     För att möjliggöra samtal och delaktighet i undervisningen framhålls vik-

ten av den fysiska möbleringen. Alla undervisningssalar är möblerade så att 

alla som deltar i rummet ser varandra. Det beskrivs som en viktig del att alla 

känner att de är en del av sammanhanget och att alla kan prata öga mot öga. 

Detta är genomgående i hur de beskriver uppbyggnaden av undervisningslo-

kalen i den meningen att alla lärarna ska finnas lättillgängliga och att dörrar-

na alltid står öppna.      

Många säger när de iakttar hur vi för samtal att det känns som att man går 
runt, att det är en rörelse i mötet eller i själva lektionstillfället, man får en 
känsla att man går runt och sen så knyter man påsen, det är nästan sådär så att 
man "vart ska det här ta vägen". För att om det är läraren som leder hela ti-
den, målet är klart dit ska vi, men om man tar in deltagarna i den processen 
då får man en annan rörelse. (Utbildningsledaren, intervju Eva och Lena, 1/9) 

 

Ett sådant sätt att arbeta förutsätter att lärarna delvis måste släppa på kontrol-

len över undervisningens upplägg och innehåll. Snurrandet blir en del i att 

försöka synliggöra alternativ för deltagarna, men också att det sker ett sam-

konstruerande av undervisningssituationerna när deltagarna görs aktiva ge-

nom samtal. I undervisningen blir samtalet både ett didaktiskt och ett peda-

gogiskt verktyg. Didaktiskt i den meningen att det blir en teknik för att sti-

mulera till reflektion genom att ställa frågor till deltagarna som tvingar dem 

att tänka efter. Pedagogiskt i den meningen att samtalet också syftar till att 

skapa en delaktighet genom att visa att man är intresserad av deltagarnas 

åsikter och lyssnar till dem. 

     Genom samtal med deltagarna framhålls också möjligheten att medvetan-

degöra deltagarna om den lärprocess de är i. Med förhoppning att det ska 

leda till en ökad självkänsla hos deltagarna genom att de själva kan uppfatta 

den rörelse som pågår. För att främja dessa processer arbetar lärarna med 

reflekterande samtal som syftar till att deltagarna kan inta ett mer kritiskt 

förhållningssätt gentemot samhället och medvetandegöras om alternativa 

tolkningar av sin omgivning.  

Det sättet vi jobbar på här det är ju att sätta igång reflektion och funderingar, 
”varför är du här, det är ju ingen som tvingar dig och vara här”, att hela tiden 
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konfrontera dem med det här, ”det är ingen som säger att du ska gå i skolan 
om du inte vill det så vad vill du, varför är du här liksom, uppenbarligen 
tycker du om att komma hit varje morgon, vad är det som får dig hit”, att tyd-
liggöra och återkoppla och komma ihåg ”ja just det, jag hade en idé om att 
jag skulle bli något” (Läraren Eva, 14/8) 

 

Det handlar om att få deltagarna själva att ställa sig frågor och reflektera 

över sin situation. Deltagarnas föreställningar behöver ibland, vad lärarna 

beskriver som, ”utmanas” genom att ställa frågor till dem för att de själva 

ska tänka efter och se alternativa sätt att göra något på.  

Men sen tycker jag att en jätteviktig del är att deltagarna får bli utmanade i 
sitt sätt att tänka hela tiden, att man inte låter dem vara där i sina tankar där 
de är utan man utmanar, inte provocerar men utmanar dem hela tiden. Att det 
finns Yestänket att människor ska få växa som individer och egenmakt, så 
finns det ett tänk att inte låta folk slippra iväg, alltså det som känns lite, ett 
omhändertagande ändå. Man tänker omhändertagande på något sätt, men att i 
det låta människor växa och mycket genom lösningar att folk hittar egna lös-
ningar. Att hitta sina egna lösningar på saker och ting där stärks egenmakten. 
(Läraren Eva, reflektionsmöte, 18/10) 

 

Samtalet blir alltså en del i att skapa förutsättningar för deltagarna för att de 

ska lyckas. Energi är ett ord utbildningsledaren Lena använder återkomman-

de för att beskriva deltagarnas vilja att göra. Hon berättar hur hon försöker 

arbeta för att hitta uppgifter som deltagarna kan finna energi i:  
 

Utbildningsledaren och jag sitter sedan kort ned och pratar om muntliga ex-
aminationer. Hon berättar att hon försöker hitta "lyckasknappen", för att få 
dem känna att de kan lyckas. De kommer in hit och tror att de inte ska lyckas, 
Utbildningsledaren försöker då göra så att de hittar energi att känna att de kan 
lyckas. Utbildningsledaren ställer frågor på ett sådant sätt för att lyfta delta-
garna, hon vill inte att någon ska känna sig misslyckad. (Fältnotering, 24/11) 
 

Medlärarskapet som katalysator 

Undervisningen i entreprenörsämnena karaktäriseras av det som beskrivs 

som medlärarskap, d.v.s. att lärarna vid många lektionstillfällen är två eller 

flera medverkande lärare. En är huvudansvarig för lektionen och de andra 

sitter med som medlärare. Medlärarskapet som funktion beskrivs som att öka 

möjligheten till samspel mellan lärare och utbildningsdeltagare under lektio-

nerna och därigenom stärka samtalet som arbetsform i undervisningen. En 

arbetsform som är tänkt att skapa förutsättningar för fler perspektiv i under-

visningen och på så sätt både bidra till innehållet i undervisningen men även 

att främja kritiska diskussioner. Medlärarskapet kan beskrivas som en form 

av katalysator för en deltagarorienterad undervisning präglad av samtal. 

Upplägget i entreprenörsämnena skapar också utrymme för ett ökat erfaren-
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hetsutbyte mellan Yeslärarna i och med att de delar erfarenheter med var-

andra.  

Inte bundet till klassrumsundervisningen 

Kontakten mellan lärare och utbildningsdeltagare sker till stor del genom 

möten i planerade undervisningssituationer. Undervisningen är dock inte 

enbart bunden till klassrummet.  Ett exempel på hur undervisning också sker 

när tillfälle ges är när en av lärarna fångar in en av deltagarna och vill förkla-

ra vidare en sak som de pratade om på en tidigare lektion:  

Deltagaren kommer sedan in (till rummet där lärarna sitter), läraren tar då 
upp att deltagaren inte förstod det här med taxering i fredags, ska vi ta det 
nu? undrar hon. De sätter sig vid lärarens skrivbord och hon går igenom vad 
det betyder. När hon är klar säger deltagaren ”det här var bättre förklarat, nu 
förstår jag”.  (Fältnotering, 8/3).  

 

Läraren Namu ser möjligheten att följa upp en fråga som uppstod under en 

lektion och söker aktivt upp deltagaren. Likaså söker deltagarna vid behov 

upp lärarna. En förutsättning för ett sådant arbetssätt är att det finns tid och 

att lärarna finns tillgängliga, men också att lärarna gör det till sina arbets-

uppgifter, vilket jag återkommer till längre fram. Att de uppfattar sådant som 

ligger utanför lektionerna också som viktiga arenor för undervisning. I sam-

talen med lärarna beskriver de att mycket av jobbet ligger mellan lektioner-

na, och att de egentligen aldrig har någon rast.  

Men sen är det ju väldigt mycket runt omkring, alltså huvudjobbet med del-
tagarna gör man mellan lektionerna, och det är ju att coacha ta tag se, hålla 
koll på var deltagarna är någonstans. Vad behöver de just nu eller vad kom-
mer de själva säga att de behöver, … har de något issue som behövs ta tag i, 
och då får man vara flexibel och ofta gripa in direkt det är inte sen eller om 
ett tag utan det är nu man behöver akuta insatser. (Läraren Eva, 14/8) 

 

Läraren Namu menar att de inte kan gömma sig för deltagarna och stänga in 

sig på sina rum. Istället är de mer eller mindre ständigt tillgängliga för delta-

garna. De fikar på samma ställe och äter lunch tillsammans. Ett förhållande 

som inbjuder till samspel och skapar förutsättningar för möten utanför lek-

tionerna.      

6.3.2 Yrkesundervisningen – Ett självreglerat arbete för 

utbildningsdeltagarna 

Den pedagogiska tanken med medlärarskapets funktion i entreprenörsämne-

na följer inte med till yrkesämnena. I jämförelse med undervisningen i ent-

reprenörsämnena läggs i yrkesundervisningen ett större ansvar på utbild-

ningsdeltagarna själva att arbeta framåt och organisera eventuella samarbe-
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ten med varandra. Detta handlar om upplägg som ger olika förutsättningar 

för olika utbildningsdeltagare. I föreliggande studie har jag företrädesvis 

följt yrkeslektionerna inom plattsättning och träarbetare som majoriteten av 

deltagarna valde. Upplägget på yrkeslektionerna bygger till allra största del 

på självstudier, vilket innebär att under lektionerna i yrkesteori är det delta-

garna själva som i stor utsträckning bestämmer vad de ska arbeta med vid 

varje enskilt lektionstillfälle. Undervisningen i dessa ämnen sker under vissa 

lektionspass med hjälp av gemensamma genomgångar av t.ex. byggmatte. 

Yrkesläraren går igenom något som anses vara relevant för alla, oavsett in-

riktning och hur långt man har kommit i sina studier. Dessa genomgångar är 

relativt korta. I övrigt arbetar deltagarna på i egen takt i sina arbetsböcker. 

Detta gör att deltagarna inte är i fas med varandra, vilket möjligen gör det 

naturligt att man endast har ett fåtal gemensamma genomgångar.  

     Tillvägagångssättet att arbeta med samtalet som verktyg, som i entrepre-

nörsämnena, beskrivs inte vara nödvändigt i all undervisning utan relateras 

till kursernas innehåll. Det finns en föreställning om i vilka kurser denna typ 

av upplägg är lämpligast vilket kan kopplas till vilken typ av kunskap man 

strävar efter ska utvecklas i de olika kurserna. Samtalet som verktyg blir 

främst viktigt i det som beskrivs som diskussionsämnen ”där det kan vara si 

eller så” (Läraren Eva 1/9). Vid det andra reflektionsmötet framkommer att 

yrkesteorin inte förutsätter samma form av kritiska tänkande hos deltagarna. 

Det är mer tydliga kunskaper som ska läras in och därmed krävs inte samma 

typ av reflekterande samtal.  

Yrkesläraren Åke: Sen är det att bygg, mina ämnen, de får de ju när de är ute 
på praktiken då är det ju 40 timmar i veckan som gäller, det de är här är 
egentligen en bråkdel utav det hela därför så är det ju ingen skada skedd så att 
säga.  

Forskare: det yrkesteoretiska är inte lika viktigt som det yrkespraktiska?  

Yrkesläraren Åke: nej det yrkespraktiska är mera viktiga. (reflektionsmöte, 
11/12) 

 

Detta sätt att tillskriva samtalet olika betydelse i olika ämnen ligger troligen 

till grund för de skilda undervisningsstrategierna i entreprenörsämnena och 

yrkesundervisningen. 

     Samspelet mellan lärare och deltagarna under yrkeslektionerna handlar 

till största delen om fråga-svar. Deltagarna har frågor och funderingar kring 

de instuderingsfrågor som de arbetar med i sina böcker, och läraren går runt 

och hjälper till med svaren. Deltagarna lär sig svara på instuderingsfrågor, 

och kan de dem så klarar de proven. Ett kort utdrag ur fältnoteringarna från 

ett yrkesteoripass är illustrerande för det individualistiska arbetet: 
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Jag sitter med deltagarna som ska bli träarbetare och plattsättare. Deltagarna 
arbetar på i sina arbetsböcker efter egen takt. De har fått en uppsättning ar-
betsböcker och de får själva välja vad de vill arbeta med. Deltagaren Erik har 
kommit långt och ska skriva prov. När han är klar går yrkesläraren Åke för 
att hämta facit till provet. (Fältnotering, 13/10)     

 

De gemensamma inslagen är mindre förekommande i yrkesteorin jämfört 

med entreprenörsämnena, vilket kan innebära en risk att studiesvaga deltaga-

re osynliggörs och därmed riskerar att hamna efter. I entreprenörsämnena har 

lärarna en större kontroll, och strävar aktivt efter att synliggöra alla deltaga-

re. Detta sker till viss del i yrkesteorin, men i och med att man inte kan arbe-

ta med klassen som helhet på grund av att deltagarna inte ligger i fas med 

varandra, så krävs det mer individbaserad hjälp, vilket tar mer tid i anspråk. 

6.3.3 Hålla hand med yrkesläraren 

Lärarnas ingripanden i form av att stimulera till reflektion och kritiskt tän-

kande i entreprenörsämnena lämnar delvis den konkreta uppgiftsorientering-

en, och det är utbildningsdeltagarnas ”tänk” som framhålls vara det väsentli-

ga. Deltagarna efterfrågar å sin sida böcker att läsa, instuderingsfrågor att 

lösa och de förväntar sig att det finns rätta svar på frågorna. Deltagarnas 

yrkesinriktade förhållningssätt, som beskrivs i ett senare kapitel, relaterar till 

hur upplägget ser ut i yrkesundervisningen där det främst är fackkunskaper 

deltagarna ska lära sig. Mått på plankor/brädor, höjd på dörrpost mm, som i 

hög grad förväntas läras in utantill för att sedan kunna ha med sig ut i prakti-

ken. I entreprenörsämnena finns andra idéer som är styrande. För vissa av 

deltagarna blir uppgifterna i entreprenörsämnena för abstrakta och skapar en 

osäkerhet. De vet inte vad som förväntas av dem, bara att det är deras ”tänk” 

som kommer att bedömas. I många fall framstår deltagarnas föreställning om 

vad skola och prov är utgöra en form av hinder för att se till uppgiften så 

som lärarna tänker sig den. Uppgifternas utformning stämmer inte in i den 

bild deltagarna har av uppgifter inom skolan. Det skapar en del frustration 

hos deltagarna och de har svårt att se en mening i det. Att stödja deltagarna i 

deras tänkande till den specifika uppgiften räcker alltså inte, utan deltagarnas 

föreställningar om skola och prov måste förändras. Detta är ett intressant 

exempel på en klassisk pedagogisk problematik där en utformad uppgift 

uppfattas på ett substantiellt annorlunda sätt av deltagaren än vad som av-

setts av läraren. Deltagarnas föreställning om uppgiften är att den är ofull-

ständig, och de saknar läromedel i kursen som kan ligga till grund för själv-

instuderingsfrågor att läsa in.  

     Det kan uttryckas som att lärarnas bildningsorienterade målsättning 

krockar med deltagarnas yrkesinriktade syn. Deltagarnas förväntan på att 

uppgifter är givna krockar med lärarnas förväntan att uppgifter måste identi-

fieras av den enskilde deltagaren, något som främst gäller mot Yeslärarna. 
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Deltagarna upplever att entreprenörsämnena inkräktar på deras yrkesutbild-

ning, medan Yeslärarna upplever att yrkesteorin stjäl uppmärksamhet från 

deras mål att främja deltagarnas bildningsprocess. Yrkesundervisningen 

bygger på att det finns givna uppgifter med givna svar att förhålla sig till för 

deltagarna. Deltagarnas lärande i yrkesundervisningen präglas till stor del av 

ett lärande som är starkt knutet till specifika uppgifter att lösa. Det finns en 

tydlig avsikt med vad som ska läras och vilka sammanhang det gäller i. Det 

är också det som ligger i linje med deltagarnas målsättning och anledning till 

att de går på utbildningen.  

     Som visas ovan har den yrkesrelaterade undervisningen ett upplägg som i 

stora delar stämmer överens med deltagarnas syn på utbildning. Möjligen 

kan kontrasten mellan entreprenörsämnena och yrkesundervisningen vara det 

som till en början gör utbildningen meningsfull för deltagarna och håller 

kvar dem i utbildningen, då de kan identifiera sig med yrkesundervisningen. 

Om all undervisning skulle ske på det mer deltagar- och processorienterade 

sätt som i entreprenörsämnena är det tänkbart att det skulle uppstå ett större 

motstånd från deltagarnas sida. Som framträder i nästa kapitel sker deltagar-

nas meningsskapande om entreprenörsämnena som relevanta gradvis. Yrkes-

läraren och för den delen yrkespraktiken kan beskrivas hålla deltagarna i 

handen och utgör något som deltagarna kan förstå och relatera till. Krocken i 

syn på uppgifter uppmärksammas av Yeslärarna, vilket tydliggörs i hur de 

beskriver att man måste vara försiktig och ge små doser åt gången för att 

deltagarna inte ska tappa allt intresse. 
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7. Vägar genom utbildningen 

I detta andra resultatkapitel kommer tre av utbildningsdeltagarna att vara 

huvudpersonerna. Kapitlet kommer att beröra vad som fick dem att söka sig 

till utbildningen och hur de uppfattar tiden i utbildningen. I och med att stu-

dien har följt deltagarna under hela utbildningen har det varit möjligt att ta 

del av deras förändrade syn på sig själva och utbildningen. Deltagarna är 

också en central del av den organisatoriska kontexten och syftet med detta 

kapitel är att belysa verksamheten från deltagarnas perspektiv. 

     Deltagandet i utbildningen skiljer sig delvis åt, men visar också tydliga 

likheter. Deltagarnas väg genom utbildningen är tänkt att belysa olika per-

spektiv på deltagande i utbildningen. De tre deltagarna som presenteras har 

fått fingerade namn och benämns nedan Sara, Erik och Hannes.   

7.1 Sara  

Sara är en kvinna i 30-årsåldern som utbildar sig till plattsättare. Hon är en 

av de deltagare som också är boende på Basta. Innan utbildningen arbetade 

Sara under en period i köket på Basta. Hon berättar att en av anledningarna 

till att hon valde att utbilda sig till plattsättare var att det inte är så många 

kvinnor som håller på med det: ”jag är lite obstinat, jag vill visa att tjejer kan 

de med” (Intervju 2). 

7.1.1 Mål med utbildningen 

Sara började Yesutbildningen för att hon ville få en utbildning och en möj-

lighet att komma ut på arbetsmarknaden. Innan hon kom till Basta hade hon 

ett nästan tioårigt narkotikamissbruk bakom sig. Basta och Yesutbildningen 

är som hon ser det vägen ut till arbete och ett liv som drogfri. Sara menar att 

hon inte kan komma till arbetsförmedlingen och berätta att hon de senaste tio 

åren har knarkat och suttit i fängelse, ”det funkar ju inte”. Genom att utbilda 

sig menar Sara att hon istället kan vara ärlig och säga:  

Det och det har jag gjort, och så nu har jag en utbildning, och då märker ju 
folk också att man är villig att förändra livet. (Intervju 1)   
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Utbildning blir för Sara ett viktigt instrument för att komma in på arbets-

marknaden, till och med kanske det enda sättet som hon ser det. Sara berättar 

att för henne är utbildning också viktigt för att ha något att gå tillbaka till ”… 

för att jag vill vara utbildad till någonting, ha en skolutbildning eller att få ett 

arbetsintyg”.  

”Frihet” 

Att ha en utbildning handlar dock inte bara om att få ett arbete, utan utbild-

ningen ska verka som medel för att bryta med tidigare levnadssätt. Sara be-

rättar i början av utbildningen att hon ser fram emot när hon kommer att få 

sitt yrkesbevis, ”då kommer jag att vara riktigt nöjd”. Yrkesbeviset blir på så 

sätt en sporre att genomföra utbildningen, att det finns något att sträva mot. 

Sara reflekterar över att en annan anledning till att gå utbildningen är att den 

kan vara som en hjälp på vägen för att hon inte ska återfalla i missbruket. I 

och med utbildningen upplever hon att hon har så mycket att förlora.  

Om jag går utbildningen klart och sedan bara går ut och pundar, då är hela 
utbildningen helt förgäves, då kan jag inte fortsätta med det. Så det är en 
sporre för att hålla mig drogfri. (Intervju 1)    

Utbildningen blir på så sätt en aktivitet som skapar en meningsfull tillvaro, 

och som kan ge henne ”frihet” så att hon inte hamnar tillbaka i missbruket. 

Jag ber henne att utveckla vad det är hon tänker på när hon säger frihet:  

Sara: Jo men att den ska ge mig alltså allting jag vill. Kunna leva drogfritt 
inte behöva åka tillbaka på kåken, jag vill ju inte fastna här [på Basta, min 
kommentar] livet ut, så därför vill jag kunna stå på egna ben. Och det tror jag 
att jag kan göra med hjälp av utbildning. Få komma ut sedan härifrån till en 
lägenhet och inte ha någonting att göra, det är bara, det går inte. 

Forskare: På vilket sätt är det utbildning ger frihet? 

Sara: För att jag kanske får ett jobb, för jag tror jag har väldigt svårt att få ett 
jobb utan utbildning eftersom jag har varit borta från arbetsmarknaden så 
länge. (intervju 2) 

Utbildningen kan resultera i en förändrad självbild; från pundare till plattsät-

tare. Samtidigt som det är en avgörande väg för henne för att komma in på 

arbetsmarknaden. Utbildningen fyller på så sätt flera funktioner och tillmäts 

av Sara ett stort värde. Det är dock inte för bildningens skull Sara framhåller 

vikten av utbildning, utan främst som ett medel för att nå ovanstående mål.  
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7.1.2 Utbildningens upplägg och lärarna 

Sara uppskattar utbildning som form och gillar att gå i skolan. I vår första 

intervju berättar hon att hon ser fram emot att läsa samhällskunskap, även 

om hon inte vet vad det kommer att innehålla. Det roliga ligger i att läsa 

olika kurser. Själva pluggandet i sig är viktigt för Sara. Hon tycker att upp-

lägget på utbildningen är bra, att de läser ämnen blockvis. Hon jämför med 

hur det var när hon gick i grundskolan tidigare när hon läste alla ämnen sam-

tidigt, vilket bara blev hattigt. Upplägget nu erbjuder Sara en högre grad av 

koncentration med fokus på en sak i taget. Sara förklarar att hon tycker att 

allt de gör på lektionerna är intressant, fast det kan vara tråkigt.  

Sara: men nu som i ritningsläsningen, jag har fastnat på den och jag tycker 
den är skittråkig alltså, men den är ändå intressant.  

Forskare: är det för att den är nyttig?  

Sara: just nu känns den också som att den inte ska vara nyttig, för jag har inte 
sett en ritning någon gång under min praktikperiod, men svips så får jag en 
ritning i handen, det kan man ju aldrig veta. Det är alltid nyttigt att lära sig 
någonting som är tråkigt. (Intervju 1 Attitydskursen) 

 

Det är inte så enkelt att det är antingen eller, utan Sara visar en medvetenhet 

om att vissa saker inte nödvändigtvis behöver upplevas relevant med en 

gång. Det som skolan anordnar har Sara ett förtroende för att det är viktigt. 

Kanske inte med en gång men senare.   

”De gör alltid allting för att man ska förstå…” 

Sara beskriver att lärarna tar sig tid med deltagarna, och att de hela tiden 

finns tillgängliga: ”När du behöver den så tar de den tiden, det är bara att 

ropa på dem”. Kontakten med lärarna är inte bara kopplad till lektionstid, 

utan sträcker sig även utanför. Sara upplever att hon får stöd och hjälp när 

hon behöver det: 

Sara: nej men de följer upp och checkar om vi fattar, om det blir för mycket 
eller om det blir för grötigt, alltså de kollar hela tiden om, de gör ett bra jobb 
känns det som.  

Forskare: kan du ge ett exempel på hur? 

Sara: som det här på tavlan i fredags, då kör de igenom sitt race då sitter man 
kanske som frågetecken "är det någon som inte förstår?", "ja" säger jag "jag 
fattar inte", "vad är det du inte förstår?", "ingenting!", "okej då tar vi det så-
här", och så gör de om det bara i snabbdraget då, lättare skolsvenska eller vad 
man kan kalla det då och inte så här på hög nivå, för de är intelligenta våra lä-
rare alltså. Namu är jätteintelligent och då kan de väl prata lite svårt, men de 
gör alltid allting för att man ska förstå, för att de ska underlätta för deltagarna 
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så mycket som möjligt så att det inte bara ska bli krångligt. (Intervju 2 Atti-
tydskursen) 

 

Sara tar ett annat exempel om hur lärarna försöker förklara, men att det 

ibland också tar tid innan förståelsen kommer. Hon berättar om en lektion 

där hon först upplevde att upplägget var ”skitkrångligt först alltså, jag fattade 

inte ett skit”.  

De skrev upp på tavlan olika grejer, … men jag fattade i alla fall ingenting, 
och då säger man det och då försöker de och berätta om vad det är det går ut 
på. Men sen så fattade jag ändå ingenting men det gjorde jag sedan när jag 
kom hem, när jag fick tänka igenom det själv såhär. (Intervju 2 Attitydskur-
sen) 

 

Utsagan ovan illustrerar betydelsen av tid för att förstå vissa delar av inne-

hållet. Det är inget som kan observeras vid en given tidpunkt, utan reflektio-

nen över erfarenheter och meningsskapandet kan ta tid.  

”Jag får den uppmärksamhet jag behöver…” 

Sara ser att en viktig del i att hon fortfarande är kvar i utbildningen är att hon 

får den uppmärksamhet hon behöver av lärarna för att ”palla att plugga”. 

Sara upplever att lärarna bryr sig om deltagarna. Det kommer till uttryck 

genom att de exempelvis fikar tillsammans med deltagarna, men även att 

man kan gå till dem om det är något. Lärarna har varit viktiga för henne då 

det är de som ”lär oss saker och ting”. En av lärarna lyfter Sara fram som 

kanske varit extra betydelsefull för henne, Eva. Hon har betytt mycket för 

henne som lärare på så sätt att hon har bidragit till en utveckling av Saras sätt 

att tänka.   

Det låter kanske konstigt om jag säger Eva för vi har haft väldigt vilda (litet 
skratt) diskussioner, för jag tycker hon har vart skitjobbig. Men tack vare 
hennes jobbighet så har hon, alltså hon har fått mig att tänka på ett annorlun-
da sätt (Intervju 3).  

Det har ibland varit svårt det läraren Eva pratat om på lektioner, men berättar 

Sara ”Hon har fått en att börja tänka lite mera när man ska svara på frågor 

och så vidare…”.  

     Stödet har inte bara kommit från lärarna. De andra utbildningsdeltagarna 

har också haft en stor betydelse. Jag frågar Sara om det finns någon person 

vid utbildningen som har betytt mycket för henne.”Max” svarar Sara snabbt. 

Hon berättar sedan varför: 

Han har fått mig att tro på mig själv och att jag kan och jag är inte dum som 
jag trott. Jag kan mycket mycket mera än vad jag tror, och det har han fått 
mig att inse. (Intervju 3) 
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Att erfara ett socialt stöd bland de andra deltagarna kan på så sätt bli en vik-

tig faktor för att utbildningen ska ge så mycket som möjligt. Sara och Max 

har arbetat mycket tillsammans under främst yrkesteorin och hjälpt varandra 

att plugga. 

”Det var på praktiken när han sa att jag fick en eloge” 

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, praktiken, har också haft en 

stor betydelse. Många av de spontana berättelser som Sara ger uttryck för rör 

hennes praktik, och under utbildningen blir det tydligt hur ett yrkesspråk 

växer fram. Nya begrepp används och hon utvecklar allt mer av den lokala 

byggjargongen allt eftersom hon är ute på praktik. Jag frågar Sara om någon 

situation som betytt extra mycket för henne under hennes första två månader 

i utbildningen: 

Det var på praktiken när han sa att jag fick en eloge för att jag hade jobbat så 
pass bra, och han tyckte jag var jätteduktig, det var ju skönt att höra efter ett 
par dagar… (intervju 2) 

 

Det är ute i praktiken som ens kunskaper sätts på prov, och deltagarna får 

en uppfattning om sina möjligheter att utöva yrket. Samtidigt tydliggörs den 

bristfällighet de har i sina yrkeskunskaper, och att det finns mycket att lära 

innan de blir färdiga. Under perioderna av teoretiska studier ser Sara fram 

emot praktikperioderna. Hon beskriver det som lite långtråkigt med fyra 

veckor teori, till skillnad från praktikperioderna som upplevs gå snabbt.   

Jag är intresserad helt enkelt av det jag fick jobba med, och det kändes jätte-
bra. jag tyckte att det kändes kul alltså, spelade ingen roll vad jag fick göra. 
Om jag bara så stod och tittade så tyckte jag att de var intressant att bara stå 
och titta... (Intervju 2) 

 

Som Sara beskrev ovan är hon nyfiken på att lära nytt. Det verkar gälla både 

i den teoretiska undervisningen och ute på praktiken.  

Delaktig i undervisningen och Yesutbildningen 

Sara upplever att hon och de andra deltagarna ses som resurser som kan bi-

dra till innehållet, och att de på så sätt blir en viktig del av undervisningen. 

Sara menar att de får den plats de behöver i klassrummet. ”Det är bara slänga 

käft så går det bra”. Sara fortsätter: 

De lyssnar på vad du har att säga för det tycker jag det är en del av deras un-
dervisning, det är inte bara och pränta in någons information utan vi ska kun-
na ge dem information också. Och det är lika viktigt som deras information 
som vår. Det är det den här kursen går ut på tror jag mycket för jag frågade 
vad provet skulle gå ut på "lite frågor och sen en diskussion i grupp". (Inter-
vju 2 Attitydkursen) 
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Det finns ett uppfattat utrymme att ta den plats man behöver under lektio-

nerna i entreprenörsämnena:  

Man är med i diskussioner och sedan så frågar de ”tycker ni det här är rätt el-
ler har vi fel?”, … sedan så kanske de gör vissa grejer som de inte är riktigt 
hundra på, och då säger de det från början, och sedan så kanske någon annan 
har någonting att komma med för att man vet. Nämen man får samarbeta, det 
är ett bra samarbete mellan lärare och deltagare. Det är inte vi mot dem, utan 
det är vi och dem. (Intervju 2 Attitydkursen) 

 

Sara blir under tiden i utbildningen allt mer blir en del av Yestänket i den 

meningen att hon delar många av de tankar som lärarna arbetar för och som 

förväntas gälla på Yesutbildningen. Det finns flera möjliga orsaker till det. 

En är att Sara och läraren Namu bor grannar på Basta och på så sätt träffas 

och pratar om utbildningen även på sin fritid. Relationen mellan Sara och 

Namu präglas därför inte bara av en lärar-deltagar-relation, utan också mer 

som vänner.   

7.1.3 Dagsform och relationer utanför utbildningen 

Utöver att se till upplägg och genomförande av undervisningen blir det rele-

vant att även se till deltagarnas personliga situation. Aspekter som fysisk och 

psykisk hälsa och andra personliga omständigheter har en mer eller minde 

indirekt påverkan på deltagarna. Vad deltagarna går in i utbildningen med 

varierar och på så sätt även deras förutsättningar för mötena med lärarna och 

de andra deltagarna. Ett exempel på det är en utsaga från Sara: 

Det gav mig ingenting just då för jag mådde inget bra. Det är väl en av anled-
ningen till att det inte gav mig någonting, för annars brukar alla kurser ge mig 
jättemycket som samhällskunskapen har hjälpt mig hur mycket som helst. 
(Intervju 3 Attitydkursen) 

 

Deltagarnas erfarenheter av undervisningen skapas med utgångspunkt i 

deras dagsform, men även hur och om de får stöd utanför skolan. Att det 

privata har en stor betydelse ger även Sara uttryck för, då hon i slutet av 

utbildningen ger uttryck för att hon inte hade klarat sig igenom utbildningen 

utan sin sambo. 

 

7.1.4 En yrkesinriktad utbildningssyn 

Som nämndes ovan ser Sara fram emot kurserna som de kommer att läsa, 

även om hon inte vet vad de ska handla om. Sara har dock få förväntningar 

på entreprenörsämnena i förväg. Hon har svårt att veta vad hon ska förvänta 
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sig och vad tanken är att de ska lära sig. Kopplingen mellan dessa kurser och 

den yrkesutbildning som hon strävar efter blir också lös för henne.  

Forskare: när det gäller yrkeskurserna tänker du kring då vad du skulle vilja 
lära dig, har du mer inställning på vad du vill få ut av yrkeskurserna jämfört 
med de här andra kurserna? 

Sara: ja det tycker jag, för där just yrket så vill jag egentligen bara lära mig 
plattsättning och inte ritningsläsning och så där, men man måste ju det tack 
vare den här kursen då. Så att där vet man ju, där har man ju sitt mål vad det 
är man ska ro hem. (Intervju 1 Attitydkursen) 

 

     Under en av kurserna, Attitydkursen, följde jag Sara och intervjuade hen-

ne i början av kursen, under kursens gång samt en avslutande gång efter att 

kursen var avslutad. Under det andra samtalet med Sara som sker ungefär 

mitt i kursen berättar hon att hon fortfarande inte riktigt vet vad det är kursen 

går ut på. Sara upplever kursen som intressant, men hon kan inte skapa me-

ning kring vad det är kursen syftar till. Jag frågar om hur det är i yrkesun-

dervisningen, om hon där upplever att hon inte vet vad som förväntas:  

Nej absolut inte, för där vet jag ju vad jag ska göra. Nu håller jag på med iso-
leringen då är det bara plugga till isolering. (Intervju 2 Attitydkursen) 

 

I yrkesundervisningen framträder uppgiften att utföra på ett tydligare sätt 

för Sara. Vad man ska lära sig kopplar Sara till de teori- och övningsböcker 

de har och ska gå igenom.    

Javisst nu vet jag att nu ska jag göra de där tre isoleringsböckerna och plugga 
igenom dem, och sedan så har jag prov på det och då ska jag se om jag kan 
det, och det hoppas jag att jag gör.  

Sara menar att i yrkesteorin har man målet direkt i form av att klara av de 

olika böckerna. ”… nu fixar du det här och sen gör du provet och klarar du 

provet så är det klart och sen så skjuter du det åt sidan”. Jag frågar om Sara 

tror att det skulle vara möjligt med ett liknande upplägg i Attitydkursen: 

Sara: ja det tror jag absolut, om du har en faktabok om attityder så får man 
plugga igenom den, som vi gjorde på samhällskunskapen där, så får man ett x 
antal frågor och svara på det så var det klart.  

Forskare: var det lättare att veta vad som förväntades i samhällskunskapsde-
len? 

Sara: ja ja absolut, för då fick vi 85 frågor "de här vill vi att ni ska ha koll 
på". (Intervju 2 Attitydkursen) 
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Sara har svårt att se vad kursen ska gå ut på när det inte finns något kursma-

terial att utgå ifrån. Det finns en föreställning om att det krävs faktakunska-

per, sådant som kan sägas vara rätt eller fel. Att då betygen utgår från en 

själv blir högst otydligt för Sara vad det betyder.  

Att ha en kurs utan kursmaterial tycker jag är skitsvårt alltså. Jag gillar det 
här med att sitta och plugga in fakta, nu vet jag att när vi kommer hem från 
praktiken ska vi ha samhällskunskap och då är det en faktabok. Nu utgår ju 
betygen och allting från en själv… (Intervju 2) 

 

Sara jämför med Samhällskunskapen där det är mer tydligt för henne vad 

som förväntas av henne och hon kan läsa in instuderingsfrågor. Om hon 

klarar av dem vet hon att hon kommer att klara provet. I andra kurser handlar 

det istället om att ge uttryck för sitt eget ”tänk”. Hon ger uttryck för att hon 

är medveten om lärarnas ambition med ämnet, men kan ändå inte se det me-

ningsfulla med upplägget.  

Forskare: hur är det med kurser utan kursmaterial, är det bra att ni har det el-
ler kan du se fördelarna med att ni har det? 

Sara: ja, jag tycker egentligen att det är skit alltså, men de har förklarat det 
för oss att de har det för att man ska få ett eget tänk, och jag fattar inte riktigt 
än [litet skratt] vad ett eget tänk vad det ska innebära. För jag tycker att den 
där kursen Makt och ledning är så stort egentligen alltså att det skulle behö-
vas lite mer konkreta grejer. (Intervju 2) 

Det blir abstrakt vad som menas med att få ett eget ”tänk”, vilket gör det 

svårt att relatera till ämnet och Sara försöker lista ut vad det är hon ska göra. 

Det är dock inte på grund av ett ointresse för ämnet som Sara är lite negativt 

inställd utan hon tycker att det är ett så stort ämne så det skulle behövas mer 

konkret innehåll. Hon fortsätter: 

Nu har vi bara fått leka en massa töntiga lekar, eller vissa grejer var kul alltså, 
det har bara vart en lekskola bara på något sätt. (Intervju 2)  

 

”Jag tror inte att den ger mig så jättemycket men för andra deltagare så 

gör den nog det”  

Sara berättar att entreprenörsämnena Makt och ledning och Attitydkursen 

kan vara intressanta för andra, men inte så mycket för henne själv. Sara är 

inne på att hon känner till detta med olika fördomar och därför blir kurserna 

inte så viktiga för henne.  

Jag tror inte att den ger mig så jättemycket men för andra deltagare så gör den 
nog det. De som är lite yngre och inte har så mycket livserfarenhet då, det 
tror jag att den kan bidra mycket. För jag och [läraren] Namu pratade om att 
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vi ska försöka ta in någon timme med en timme åt uteliggare och narkomaner 
och sådana där prylar. (Intervju 2, Attitydkursen) 

Sara refererar till att de kan vara intressanta för andra som kanske är yngre, 

ska starta eget, ska arbeta som chef etc. Men den har inte tillfört något till 

henne själv. Sara ser inte att det kan finnas ett större djup på kunskaperna 

utan bedömningen sker på en mer konkret nivå.  

7.1.5 Lärande i utbildningen 

Sara ger under våra samtal uttryck för ett dåligt självförtroende och från 

början en låg tilltro till sin egen studieförmåga. Att börja lyckas blir viktigt 

för att bygga upp tilltron till sig själv. Sara berättar om en situation i början 

av utbildningen: 

... och sedan när läraren Eva kom och sa till mig att jag hade fått VG i ar-
betsmiljö i säkerhet, då var också ett speciellt tillfälle. Jag tror att jag tog med 
min gubbe och käka pizza bara därför [skratt], så att ja. Då fick jag bevisat 
för mig själv att jag inte är dum i huvudet längre, eller längre jag har väl ald-
rig varit det men jag har inte haft intresse. (Intervju 2) 

 

Sara framhåller vid ett flertal tillfällen att hon är nöjd bara hon blir godkänd 

på kurserna. Men när hon väl får högre betyg eller vid något tillfälle inte får 

det reagerar hon starkt. Betygen blir ett bevis för att hon klarar av att studera 

och att hon ”inte är dum i huvudet” som hon själv uttrycker det.  

Ett pågående meningsskapande 

Meningsskapande kring kurserna och dessas betydelse sker dock inte nöd-

vändigtvis i samband med att kursen läses. Saker som till en början inte rik-

tigt uppskattas kan i efterhand tillskrivas ett större värde. Ett sådant exempel 

är hur Sara i början av utbildningen beskriver entreprenörsämnena: 

Forskare: hur känns de här andra kurserna som inte är yrkesinriktade, hur 
känner du att de, hur värderar du dem? 

Sara: hur jag värderar dem? ja jag vet inte riktigt, jag tycker att det har varit 
lite onödigt men det är ju ett måste. Nu går vi i skolan och då måste man läsa 
in vissa ämnen för att kunna få betyg, så att det är ett måste. (Intervju 2) 

Sara ger tydligt uttryck för vissa föreställningar om vad skola innebär. Sara 

ser det inte som något valfritt att läsa de kurser hon finner intressanta, utan 

går efter föreställningen att allt som är arrangerat av utbildningen måste läsas 

in. Hon ändrar sig dock lite när jag ställer en följdfråga: 

Forskare: men att om du bara skulle kunna kört yrkes så skulle det, skulle det 
gå lika bra? 
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Sara: nej ja, när jag tänker efter eftersom jag egentligen vill öppna eget i 
framtiden så är det bra det här med makt och ledning och data och allt sådant 
där. Då har man en viss hum om saker och ting, så det är ganska bra ändå.  

Forskare: det är viktigt att man får någon allmän bas och lite bredare? 

Sara: ja absolut om man nu ska öppna eget så. (Intervju 2) 

 

Betydelsen av entreprenörsämnena relateras främst till att det kan vara 

nyttigt att ha läst för ett kommande yrkesliv. I en senare intervju berättar 

dock Sara att samhällskunskapen betytt mycket. Hon kände att hon lärde sig 

mycket i kursen, och det sitter fortfarande kvar. Sara tycker att den kursen 

var viktig då hon har levt utanför samhället, och i och med kursen upplever 

hon att hon kommit in i samhället mer genom att hon bättre förstår hur sam-

hället fungerar. Jag frågar om hon nu efter kursen har blivit mer intresserad 

av samhällskunskap. 

Nej det var bara intressant just då som vi höll på med det alltså, men nu hör 
man någonting så vet man vad jag snackar om. (intervju 3)   

 

Samhällskunskaper kan på så sätt vara viktigt för inkludering på en ar-

betsplats eller liknande, i och med att det ger en medvetenhet om hur sam-

hället är uppbyggt, men även genom att det ger en ökad tillgänglighet till 

samtal som rör aktuella ämnen. 

7.2 Erik  

Erik är en man i 25 årsåldern som studerar till träarbetare. Erik, liksom Sara, 

är också boende på Basta. Erik gick aldrig klart gymnasiet utan började arbe-

ta i en MC-butik istället. Under ett par år hamnade Erik sedan som han själv 

beskriver det i ”fel sällskap” något som ledde till för mycket festande och ett 

drogmissbruk. I samband med att han blev häktad valde han att komma till 

Basta och sökte sig sedan aktivt till Yesutbildningen för att få en yrkesut-

bildning. Innan han påbörjade utbildningen till träarbetare arbetade han i ett 

halvår som snickare inom Basta. Ett arbete som han trivdes bra med. Inför 

utbildningen stod valet mellan plattsättare och träarbetare, ett val som Erik 

funderade mycket kring. Han berättar hur han låg sömnlös några nätter inför 

valet. Ett uttryck för hur viktigt valet var för honom och att det till slut blev 

ett noga övervägt val. Det som fällde avgörandet för träarbetare var alla de 

möjligheter som utbildningen till träarbetare öppnade för. Erik menar att som 

träarbetare får han en bra grund att stå på som skapar förutsättningar att arbe-

ta med många olika saker i framtiden.  
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7.2.1 Målsättning med utbildningen 

Vid vår första intervju som ägde rum ca. två veckor efter att utbildningen 

startat berättar Erik att han ser utbildningen som något som kan hjälpa ho-

nom: 

Yes kan nog betyda hur, så att jag får ordning på hela mitt liv, att allting blir 
jättebra igen. Jag har haft det rätt struligt ett tag i några år. Jag har haft det bra 
och allting och haft jobb och så men sen så rasa det ju det vet du, kom i kon-
takt med droger och kriminalitet och sådant, och nu styr jag upp det igen och 
får ordning det så det kommer nog att betyda mycket för mig tror jag. (Inter-
vju 1) 

 

Erik ser utbildning som något viktigt för att kunna få ett arbete han vill arbe-

ta med. Som han ser det behöver han en utbildning för att kunna få ett bra liv 

eller arbete som han tycker om, ”… det finns ju många jobb som man kan få 

utan utbildning men det är ju inga jobb jag tycker om, det är tråkiga jobb”. 

Erik relaterar sin förändrade inställning till utbildning att han ”blivit mer 

mogen” och nu är mer motiverad, något han inte var under tiden i grundsko-

lan. Samtidigt berättar Erik att han tidigare påbörjat andra utbildningar, 

bland annat till svetsare, som han inte slutförde i och med att han inte kunde 

bryta sitt tidigare levnadssätt. Basta och Yesutbildningen blir på så sätt ytter-

ligare en möjlighet att skaffa utbildning och ett kvalificerat arbete. Under sitt 

första år på Basta får Erik inte lämna Basta utan att någon som är så kallad 

ettåring följer med. Basta innebär också att det är nolltolerans mot droger 

och alkohol, omständigheter som kan tänkas fungera som stöd för Erik i att 

bryta mönster.  

En yrkesinriktad utbildningssyn  

Vad i utbildningsinnehållet som uppfattas som intressant kan relateras till det 

deltagarna går in i utbildningen med. Utifrån Eriks perspektiv är han på ut-

bildningen för att läsa till träarbetare. Praktiken och yrkesteorin blir därför 

de viktigaste inslagen för honom. Erik är ett exempel på en deltagare som 

har gått in i utbildningen med en klar målsättning och utbildningen är främst 

ett medel för att få ett arbete.  

     Utbildningen är viktig för att få kunna lära sig så mycket som möjligt. 

Erik uttrycker under vår andra intervju att han ”vill lära sig så mycket som 

möjligt”. Han söker aktivt sådant som kan hjälpa honom att bli träarbetare, 

och han läser in och studerar även på kvällarna. Ett exempel på det ur obser-

vationerna är en morgon när Erik kommer nästan sprickfärdig. Han måste 

prata med Åke som är yrkeslärare för trä- och plattsättning. Erik har legat 

och tänkt på en sak under natten och måste höra med yrkesläraren hur det 

ligger till. Erik säger att han inte skulle ta en anställning som lärling om han 

blev erbjuden det.   
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Nej men jag lär mig så mycket här alltså, sedan kan man ju lika bra vänta ett 
halvår till och få göra klart utbildningen, eller jag känner så att jag måste av-
sluta det jag har påbörjat också eller hur, jag kan ju inte bara hoppa av nu vet 
du nej det går inte. (Intervju 2) 

 

Han tar som exempel beklädnad (av väggar), ett moment som han i utbild-

ningen lärt sig på tre veckor hade säkerligen tagit flera månader att lära sig 

ute på ett bygge.  

Nu har jag fått all den kunskapen på så kort tid och det gillar jag vet du. Allt-
så jag har fått ett hum om det i alla fall, sedan när man kommer ut så vet jag 
ju att då ska det vara så här, sedan så är det ju olika från bygge till bygge ock-
så hur det ska vara, men det ska ändå vara på ett visst sätt så. 

 

Erik ser möjligheterna som utbildningen ger honom i sin utveckling till trä-

arbetare. Byggteorin bidrar med sådant som han skulle missa genom att en-

bart gå som lärling på en byggarbetsplats.  

Forskare: vad är det som gör att den [byggteorin] känns intressant?  

Erik: jag vet inte riktigt, [paus] nä men det är mycket grejer som jag har und-
rat som står där i som jag får reda på nu, nä det är ju all kunskap man behöver 
veta egentligen, sedan så måste man ju göra det i verkligen. Sedan så stöter 
man på massa problem när man är ute på bygget som man får lösa efter eget 
behov eller så, man får komma på själv lösningar som inte står i boken. Det 
står ju inga lösningar i boken hur man kan, det står lite hur man ska göra bara 
och sedan så, då i boken är ju allting rakt och fint och det är så nytt och all-
ting är bra så, men ute så är det ju inte i verkligheten när man renoverar eller 
någonting då kan det vara krokigt eller, och man behöver rikta och mycket 
sådant.  (Intervju 2) 

      

     Men utbildningen är också viktigt i och med att den leder till att Erik får 

ett betyg och kan visa att han har gått en utbildning. Utbildningen ger på så 

sätt både formell legitimitet och tillträde till kvalificerade arbeten, samt kun-

skaper som behövs i det kommande yrket. 

”Jag ska ju inte hålla på med någon samhällskunskap i stort sett 

alltså” 

I de inledande intervjuerna med Erik är det tydligt också hur entreprenörs-

ämnena har en mycket liten betydelse för honom. Erik talar gärna mycket 

om olika saker som rör träarbetaryrket och visar i det närmaste en brinnande 

passion för yrkesvalet. Samma drivkraft finns dock inte när det gäller entre-

prenörsämnena.  

För det är ju snickare jag ska hålla på med och då känns det viktigare också 
att plugga mer på det, att man kan det ordentligt för det är det jag ska hålla på 
med, jag ska ju inte hålla på med någon samhällskunskap i stort sett alltså, 
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det kanske man stöter på någon gång men jag klarar mig bra ändå. (Intervju 
2) 

 

Erik visar till en början att han inte ser någon större mening i de kurser 

som går utanför hans yrkesspår. De kan vara intressanta men är lika gärna 

utbytbara mot något annat. Erik vill känna att det han lär sig är något han 

kan ha konkret användning av i framtiden, då blir det som han uttrycker det 

”genast mycket intressantare”. När vi pratar om utbildningen är det tydligt 

att det som rör hans yrkesval är det han själv väljer att berätta om. Ett annat 

exempel är kursen Småföretagande som Erik ser fram emot då han själv har 

planer på att öppna eget företag i framtiden. Kursen kan på så sätt relatera till 

hans intresse och egen målsättning. 

7.2.2 Utbildningens upplägg och lärarna 

Erik föredrar att arbeta ensam och uppskattar upplägget med självstudier i 

yrkesteorin. Erik arbetar på relativt snabbt och när han behöver det med stöd 

från yrkesläraren Åke. Erik behöver på så sätt inte hållas tillbaka och bli 

hindrad av dem som ligger lite efter honom i arbetsböckerna. Yrkeslektio-

nerna skiljer sig åt i sitt upplägg jämfört med entreprenörsämnena. Erik 

kommenterar skillnaden i upplägg: 

Erik: jättebra för mig i alla fall, jag kör på själv igenom böckerna. Går ige-
nom först, först gör jag alla repetitionsuppgifterna man får på papper i alla 
böcker, och sedan så tar jag hem dem och så pluggar jag på dem och läser 
igenom dem två tre gånger. 

Forskare: pluggar du mycket hemma?  

Erik: Ja, [kort paus] ganska i alla fall, eller jag läser igenom det allting alltså, 
men nu till det här provet då läste jag bara igenom böckerna en gång, först så 
gjorde jag allting de här papprena och sedan tog jag hem det igår kväll och 
läste igenom det och sedan så gjorde jag prov nu. (Intervju 2) 

     Erik framhåller bland annat lärarna, när jag ber honom lyfta fram vad han 

ser som positivt med utbildningen. Tillgängligheten till lärarna beskrivs som 

hög och ”man kan få svar på någonting direkt när man frågar, … man slipper 

sitta och vänta, det kan bli otåligt då”. Förutom lärarna lyfter Erik även fram 

hur undervisningen är fördelad. De läser bara två ämnen per dag: yrke på 

förmiddagen och entreprenörsämnen på eftermiddagen. Erik tycker det är 

perfekt i och med att det inte rör till det så.  

Praktikens betydelse 

Utöver lärarna och utbildningens upplägg framhålls praktiken som viktig för 

Erik. Han berättar att han känt sig välkomnad och fått ett bra bemötande på 
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de praktikplatser han varit. I samband med sin sista praktikperiod får han 

reda på att han kommer att få en lärlingsplats där efter utbildningen. Det var 

dock inte helt oproblematiskt för Erik inför första besöket på praktikplatsen. 

Att komma från Basta menar Erik kan skapa en del förutfattade meningar 

hos folk.   

Erik: man vet ju inte hur folk reagerar på det, om någon placerar en i fack el-
ler någonting, men det brukar de inte göra, men man tror ju det. 

Forskare: man vill bli bemött för den man är nu  

Erik: ja precis, ja precis, inte för vad man har gjort det är väl det som är gre-
jen. Man vill ju gärna lära känna dem först så att de först får ett intryck av en 
innan man berättar, förstår du vad jag menar, så att de inte får någon bild av 
mig, det brukar gå bra ändå. Men det är ett handikapp känns det som, de be-
höver berätta det, det hade jag ju inte behövt göra fall jag inte hade vart på 
Basta, förstår du vad jag menar. (Intervju 2) 

 

Erik menar att det inte är bakgrunden i sig som behöver vara det proble-

matiska. Snarare att folk undrar vad han gör på Basta. Erik kan på så sätt 

sägas uppleva sig stigmatiserad på grund av sin tillfälliga tillhörighet.  

Ja och för det första så kommer, så är det ju Basta som kör ut mig till prakti-
ken så de ser ju vad det står på bilen och de undrar, förstår du vad jag menar. 
Det är ju ingen idé att ljuga om det, men hade jag bara flyttat till en stad utan, 
förstår du vad jag menar, då hade jag ju bara flyttat hit men det är ju inget 
man behöver berätta det är ju ens egen sak. Men det är många på byggena 
som har haft problem med alkohol och sådant, det är ju en sådan bransch lite 
så, det är rätt accepterat ändå, det finns många rövare. 

7.2.3 Utbildning som resa 

I den sista intervjun med Erik berättar han att utbildningen har bidragit till 

kunskap som han inte hade någon aning om innan. Det handlar inte bara om 

yrkesrelaterade kunskaper som han har utvecklat. Han beskriver även hur 

han utvecklats som person. Han känner sig mycket säkrare nu än när han 

började utbildningen. Han kan prata med folk på ett annat sätt. Han tycker 

också att han blivit lugnare och mognat som människa. 

Hela jag har väl utvecklats, fått mer kunskaper om saker, jag vet inte riktigt 
hur jag kan förklara det själv men det känns... mer stabil. (Intervju 3) 

 

Erik menar att det är något som både hans omgivning märker och han själv. 

Erik tar som exempel att han kan sitta och prata med folk och nu känner han 

sig mer trygg. Han upplever att han har blivit mer socialt kompetent efter 

utbildningen. Han vet inte vad det beror på, men helt klart är att det har hänt 
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något. Erik är förvånad över sin egen prestation i utbildningen som varit 

bättre än han trodde att han kunde klara av. Han har svårt att uttrycka vad det 

är som har hänt, men det känns.   

Erik: Jag vet inte jag känner att det har hänt någonting men jag kan inte sätta 
fingret på vad det är.  

Forskare: men det är nu här under det här året som det har startat? 

Erik: Ja det har det gjort, det har det gjort. Det är både här i skolan och på 
praktiken och träffa helt nytt folk och göra helt nya grejer och bara lära mig 
nytt, och någonting har hänt i alla fall. Men jag vet inte riktigt vad. (Intervju 
3) 

 

Erik framhåller att mötet med nya människor och nya uppgifter har skapat 

förutsättningar för hans förändring.   

Man får mycket större perspektiv på saker och ting, eller man fattar mer hur 
saker och ting fungerar här i världen – samhället och allting (Intervju 3) 

 

Att som Erik säger ”fatta hur saker och ting fungerar här i världen” kan tol-

kas som att han fått en förändrad syn på sin omvärld och därmed kan förhål-

la sig till den på ett annat sätt. Det är dock yrkesrelaterade frågor som Erik är 

mest intresserad av, han kan se en direkt koppling i det han läser på yrkeste-

orin till det han får vara med om under sin praktik. Det är på så sätt en skill-

nad i de kunskaper som Erik utvecklar i yrkesämnena och i entreprenörsäm-

nena. Som nämns ovan berättade Erik i de första intervjuerna att han inte 

tyckte det var så intressant med entreprenörsämnena. Det var inget som han 

planerade att arbeta med i framtiden. I sista intervjun med Erik framkommer 

dock att han med tiden har fått en annan syn på entreprenörsämnena, och hur 

de har lett till att han börjat ”tänka”. De har också gett honom andra perspek-

tiv på sin omgivning.  

Det är sådana kurser som gör att man börjar tänka på "jaha är det så det är", 
man får andra perspektiv och synsätt på saker och ting. Sådana kurser är det 
ju, som får en att börja tänka istället, inte direkt fakta och så "så ska man göra 
här och så ska man göra här" man får annan syn, andra tankesätt. (Intervju 3) 

 

Erik menar att ju mer man kan desto lättare är det att förstå och leva. För-

står man inte så blir allting så krångligt.  

Erik: Ja självklart bara positivt. Ju mer man kan desto bättre lättare är det att 
förstå och leva känns det som. 

Forskare: vad är det som gör att det blir lättare? 
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Erik: Jag vet inte, jag tycker att det blir häftigare i alla fall, man blir lugnare, 
jag vet inte, jag vet inte riktigt. Förstår man ingenting så tycker man det är så 
jävla krångligt allting förstår du, det är inte så jävla krångligt egentligen, el-
ler, det är enklare allting när man vet hur det fungerar. Jag har svårt att för-
klara, jag har så konstiga känslor så jag vet bara jag vet inte hur jag ska säga 
det som har ändrats, men jag vet inte hur eller vad eller varför, vad det är som 
har gjort det eller någonting. (Intervju 3) 

 

Erik berättar att om han skulle skola om sig idag skulle han nog välja en 

vanlig lärlingsutbildning, där allt fokus är på yrke. Han konstaterar ändå att 

utbildningen som den ser ut idag har betytt mycket för honom. Detta tyder 

på att det i förväg är svårt att veta vad man kan förvänta sig av andra ämnen 

som inte rör ens intresseområden. 

7.3 Hannes  

Hannes är en man i 30-årsåldern och är inte boende på Basta. Hannes kom i 

kontakt med Yesutbildningen via arbetsförmedlingen. Han letade efter en 

yrkesutbildning som enligt honom själv kunde leda till ett ”riktigt yrke”. 

Hannes saknar fullbordad grundskola och flyttade när han var liten mellan 

Sverige och ett annat land. Det medförde att han aldrig riktigt etablerade sig 

i endera skolsystemen. Hannes har sedan han var 17 år arbetat och under en 

längre tid arbetade han på ett bageri. Hannes uppfattar det som att han aldrig 

har haft något yrke tidigare. Det är först nu när han har börjat Yesutbildning-

en som han är på väg att få ett yrke. Yrke kopplas till utbildning och Hannes 

har i hela sitt liv velat ha ett riktigt yrke.  

7.3.1 Mål med utbildningen 

Hannes valde aktivt att söka till träarbetare i och med att han alltid har gillat 

att hålla på att snickra. Han bor i en villa och ser fram emot att kunna arbeta 

med huset och få inreda den ännu tomma vinden. Att kunna renovera själv, 

bygga en friggebod eller att ännu längre fram kunna hjälpa barnen. Med 

utbildningen synliggörs nya möjligheter för Hannes, och utbildningen blir 

både en del av hans tänkta förvärvsarbete och privatliv. För Hannes tycks 

intresse vara nära sammankopplat med det val av yrke som görs. Han ser 

framför sig att vad man arbetar med även är något som man utövar på sin 

fritid.   

     Givet är att utbildningen ses som en viktig del för kvalificering till ar-

betsmarknaden. Men utbildning blir även viktigt i relation till andra männi-

skor. Hannes menar att det väcker funderingar hos andra varför en vuxen 

person i relativt ung ålder saknar utbildning. Hannes uttrycker det som att 

”för mig är det här som ett lotto som jag har vunnit på”. Framtiden ser 

mycket ljusare ut nu i och med att han kommit in på utbildningen. En chans 
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som han beskriver att han måste ta. En annan viktigt del är att i relation till 

sin närmaste omgivning bli utbildad och att vara en förebild för sina barn. 

Hannes han känner en press på sig när barnen ”lärt sig mer”, och han känner 

sig dålig för att han inte har en utbildning. 

Förut kanske jag strunta i andra, spelar ingen roll de får tro vad de vill. Vill 
inte att barnen ska komma i samma situation, vill visa att det inte är för sent 
att börja plugga. (Intervju 2) 

 

Det finns många yttre omständigheter som gör att Hannes ser utbildning 

som något betydelsefullt i sitt liv. Hannes berättar att han inte bryr sig om 

vad andra tycker om honom, men i och med att Hannes nu har utbildningen 

ger det honom en säkerhet och självkänsla att möta andra.  

Nu är det mera det här att man kan ha ett samtal med andra folk ”jaha vad går 
du, vad gör du”, och sådär, ”ja jag är snickare, så och så”. Det är en liten 
mera öppenhet, jag har varit … lite mer diskret … där och säga om de frågar 
”jaha hoppas de inte frågar mig”, den frågan typ sådär. Men som personlighet 
så är det inte, jag har ingen svaghet i sig.  (intervju 3) 

 

Utbildning som mål och medel 

Hannes har tidigare påbörjat utbildningar som han inte har slutfört. Det har 

varit olika omständigheter som gjort att han hoppade av, exempelvis familje-

förhållanden och att han arbetat parallellt. Den här gången har Hannes fryst 

alltihop, sagt stopp ”Nu har jag tagit ett brejk att göra den här utbildningen”. 

Möjligheterna för att fullfölja utbildningen tycker han ser bättre ut. Han har 

både ett intresse för sitt valda yrke och det finns ekonomiska möjligheter 

som gör att han slipper arbeta samtidigt. Jag frågar vad han tror att utbild-

ningen kan betyda för honom. 

Jag måste göra något med mitt liv också, ha ett yrke, vara någon. Och nu 
fanns möjligheten att komma in i den här utbildningen. (intervju 2) 

Det är ett starkt existentiellt uttryck Hannes ger. Han vill ”vara någon” och 

utbildningen kan leda till att han kan känna sig stolt. Han vill också känna att 

han kan något. Att bli någon förutsätter för Hannes någon form av formell 

legitimitet. i detta fall i form av en utbildning. I vår sista intervju i juni frågar 

jag hur det påverkade hans liv att han tidigare saknade utbildning:  

Ja det känns skäm, man skäms faktiskt, ”vad har du gjort för yrke eller rikt-
linje, vad har du gått för kurs”, och så där sådana frågor är väldigt jobbiga 
och få. Och sedan tänker man ”ja varför har jag inte gjort det” man tänker 
själv varför har jag inte gått, en utbildning, varför gick jag inte och pluggade 
varför stanna jag upp där? (Intervju 3) 
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Utbildning blir en viktig del för Hannes för att ”vara någon”, och genom att 

ha papper på det blir det officiellt att han efter utbildningen ”är någon”. En 

som är utbildad. Den formella utbildningen är viktig för Hannes då han ser 

det som att det är där han ska få de rätta kunskaperna. Vid ett tidigare tillfäl-

le frågar jag Hannes om han skulle kunna tänka sig att hoppa av utbildningen 

om han erbjöds ett arbete som snickare: 

Hannes: Snickarjobb innan jag slutar här? 

Forskare: Ja 

Hannes: Nej det kan jag inte, det var som vi pratade tidigare utan kunskap så 
kan man inte göra någonting, bara med kunskap då kan man utföra då kan 
man ta jobb. Men hittills, i alla fall jag, kanske andra personer som kanske 
kan mera än jag och kommer in i utbildningen och kanske är lättlärd och så-
där kanske kan ta, men inte jag personligen, jag har inte grunderna än riktigt 
så jag kan inte något jobb överhuvudtaget, om det nu inte bara är så att jag 
ska hjälpa till bara såhär, men nej (Intervju 2) 

Utsagan ovan är intressant i den meningen att Hannes inte ser till praktikens 

möjligheter att utveckla yrkeskunskaper utan ser det främst som utbildning-

ens uppgift. Denna bild stärks av andra uttalanden från Hannes. Han berättar 

att han till en början inte visste om han var redo att gå ut på praktik. Han 

ville ha mer teoretiska kunskaper innan. Möjligen grundar det sig i en före-

ställning om att det är genom de teoretiska kurserna som man får de kunska-

per som behövs på arbetsmarknaden.  

7.3.2 Utbildningens upplägg och lärarna 

Hannes tror att det ligger honom i fatet att han inte gått klart grundskolan 

och av den anledningen saknar den kunskapsbas som andra kanske har. För 

Hannes är exempelvis ritningsläsningen något återkommande svårt, men 

som han framhåller som en central del av de yrkeskunskaper han behöver. 

Bristen på matematikkunskaper gör uttolkandet av ritningarna svårare för 

honom. Hannes menar att hur undervisningen läggs upp ger olika stöd för 

honom.  

Forskare: men är det någonting som är i de andra ämnena [entreprenörsäm-
nena] som i kursen nu, finns det samma problem där eller blir det annorlun-
da?  

Hannes: Nej jag tycker att det är lite mer som en gemensam grupp, man går 
igenom samma. Här [yrkesundervisningen] är det så olika och på olika nivåer 
och olika böcker och på olika ställen så det är ju svårt ställa sig till sammans 
med alla direkt. Där är det gemensamt där går man ju igenom det gemensamt. 
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Forskare: är det någonting du saknar i yrkesundervisningen att ha gemen-
samma? 

Hannes: Ja i så fall skulle det vara den här första biten där alla går igenom 
samma sak. Det är ju det här med ritningsläsningen, alla ska ju gå igenom 
det, byggfysiken, isolering. Alla ska gå igenom det fast än det är plattsättare 
de ska bli och snickare. (intervju 3) 

 

Hannes skulle vilja ha mer samarbete mellan deltagarna i yrkesundervis-

ningen genom att hjälpas åt mer och jämför det med upplägget på entrepre-

nörsämnena som han tycker är bra. I entreprenörsämnena arbetar deltagarna 

mer tillsammans och de kan föra diskussioner tillsammans kring ett ämne. 

Yrkesundervisningen bygger främst på ett individuellt arbete. Hannes saknar 

också en tydligare struktur för yrkesteorin.  

Hannes: Ja, det finns ingen struktur i det hela. Och det var inte förrän nu de 
har lagt upp ett schema. 

Forskare: För? 

Hannes: För mig till exempel för dem som inte har kommit fram, så blev ett 
presschema såhär. Det schemat kunde redan ha börjat med dem här böckerna 
tillsammans. "Här är schemat vi ska läsa dem här böckerna tillsammans så-
där, den här sidan och den här sidan" så hade alla varit klara samtidigt egent-
ligen. (Intervju 2 Attitydkursen) 

 

Hannes refererar till en form av studieplan som utbildningsledaren Lena 

återinfört en bit in på terminen. Den är tänkt att överskådligt visa vilken 

kurslitteratur som ska läsas och vilka prov som ska skrivas inom yrkesteorin. 

Frågan är vad det är som gör att Hannes ser sig vara i behov av ett sådant 

schema. Det kan möjligen kopplas till hans behov av att ha en tydlig struktur 

att följa, med givna uppgifter och stöd för att lösa dessa.  

Behov av ett ökat lärarstöd 

Hannes upplever att stödet från lärarna är bra. Det är bara säga till när man 

behöver hjälp. Det finns en upplevd tillgänglighet till lärarna som värderas 

av Hannes. Han förväntar sig att hjälpen finns där när han behöver den och 

att lärarna borde se honom (och andra deltagare som behöver mer stöd) mer 

när han (de) behöver hjälp. Det gäller främst i yrkesteorin. Hannes tycker att 

yrkesläraren Åke borde sitta mer med dem som ligger efter och därför behö-

ver mer stöd. Under mina observationer av lektionerna i yrkesundervisning-

en är det tydligt att Hannes håller en låg profil. Han sitter relativt tyst och 

arbetar på och kallar inte på alltför mycket uppmärksamhet. Hannes beskri-

ver hur han ser på situationen:  
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Hannes: hur det går till idag? Jo men det är så att de mest går runt, går till 
andra sidan av salen går fram och tillbaka hit och till datorn, sådär gå om-
kring.  

Forskare: men du skulle vilja att han satt mer hos vissa  

Hannes: till exempel Leo har samma sak som jag, svårt att förstå.  

Forskare: man skulle behöva lite stöd 

Hannes: ja understödja ja, Jag tycker att han är mer hos de som kan än vi som 
inte kan, alltså vi måste ropa mera på den sidan på honom att han ska komma 
hit, istället för att de ska ropa på honom istället att han ska komma dit. (Inter-
vju 1 Attitydskursen) 

 

Det är enligt Hannes yrkesläraren Åkes arbete att söka upp deltagarna och 

läsa av om de är i behov av stöd. 

Ja det här med yrket till exempelvis [yrkesläraren] Åke man ser ju, lärare ser 
ju alltid "ja han förstår, han har kommit så långt fram" till exempel, i alla fall 
så när jag gick i skolan så titta de såhär "jaha du är så långt fram du förstår 
det här och det här du kanske inte behöver, ägna så mycket tid åt den perso-
nen, men dem här andra går det lite trögare för de har lite svårare att förstå 
frågan eller hitta svaren... dem här ska jag sätta mig med en liten stund mera, 
försöka sätta mig där och sedan om den andra behöver så går man dit snabbt 
och sen går man tillbaka". (Intervju 2 Attitydskursen) 

 

I jämförelse med Sara och Erik blir det tydligt hur Hannes identifierar andra 

möjligheter som utbildningen erbjuder i form av stöd. Medan Sara och Erik 

tar för sig och själva tar det utrymme de uppfattar sig vara i behov av väntar 

Hannes delvis på att det utrymmet ska ges till honom i form av tid och resur-

ser.   

”De släpper inte förrän du har förstått” 

Hannes beskriver ändå Yesutbildningen som en ”kunskapsfylld utbildning” 

och en ”trygg” utbildning. Tryggheten kopplar han bland annat till möjlighe-

ten att få göra om ett prov tills man klarar det och att det finns ett stöd och 

hjälp från lärarna.  

Hannes: ja det är ju stöd från skolan också att de finns och hjälper, de lyssnar, 
har tid. De släpper inte förrän du har förstått, riktigt.  

Forskare: På vilket sätt finns det, är det bara i klassrummet som man känner 
så eller finns det även utanför klassrummet det? 

Hannes: ja i klassrummet och utanför. Man kan gå till kontoret och Lena eller 
Eva det här förstod jag inte, "ja det här så och så och så" så förklarar de.  
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Forskare: Så egentligen tar inte undervisningen slut bara för att lektionen tar 
slut 

Hannes: Nä det tar inte slut, och det är inte bara det här direkt det kan vara 
någonting annat något ord eller någonting som man inte förstår i övrigt, eller 
”vad betyder det här med försäkringskassan”, jag tror det var försäkringskas-
san till exempel jag kom med en gång. Fattar jag inte så får man hjälp med att 
förstå det. Så det finns hjälp hela tiden, man får hjälp hela tiden, om man 
uppsöker alltså så får man det. (intervju 3) 

”De släpper inte förrän du har förstått” blir ett uttryck för hur Hannes uppfat-

tar att lärarna tar ansvar för deltagarna, och vikten av att möta deltagarna 

utanför lektionstid för att kunna nå alla.  

     Hannes berättar att det finns utrymme att ta upp saker med lärarna som 

inte rör själva kursinnehållet. Han ger som exempel när han kom in till en av 

lärarna och undrade över ”Vad betyder det här med försäkringskassan?”. 

Tillgängligheten och mötena med lärarna utanför undervisningen blir viktiga 

ur ett (ut)bildningsperspektiv i en vidare bemärkelse än att enbart innefatta 

ett bestämt kursinnehåll.  

”Man kommer nästan inte undan…” 

Rubriken kommer från en intervju med Hannes där frågan är huruvida han 

känner sig delaktig under lektionerna: 

 Ja hela tiden, man kommer inte undan nästan… Vid en lektion har man alltid 
pratat någonting, de går runt och frågar. Man är inte tyst hela dagen. 

Detta är en återkommande bild att deltagarna ser sig vara delaktiga och akti-

va i undervisningen. Hannes berättar att en annan sak som han ser att lärarna 

gör bra är att de hjälper till med att utveckla det man inte kan tala ut klart, 

d.v.s. att de hjälper till att förstå vad man menar.  Hannes liknar lärarnas 

insats med att skriva brev. ”Om jag skulle skriva stavfel och sådana saker så 

är det som att hon rättar till dem där stavfelen och kan säga det på ett rent 

språk” (Intervju 1 Attitydskursen).  

”De har förståelse för oss deltagare” 

Hannes beskriver också att lärarna har en förståelse för deltagarna. Hannes 

tar som exempel:  

Man har med sig kaffet in till exempel, gå på toa, komma försent några minu-
ter hit och dit [ohörbart], slutar ibland och det gör ingenting för att man ska 
göra något ärende "okej", såna möjligheter. (intervju 3) 

 
Möjligheten att ta med kaffe in återkommer även när andra deltagare be-

skriver positiva sidor med utbildningen. Det kan ses som ett uttryck för att 



95 
 

de känner sig behandlade som vuxna. I tidigare utbildningar som de gått har 

sådant inte varit tillåtet.  

7.3.3 ”Det är sådan fakta man inte kunnat förut” 

Hannes upplever att flera av kurserna har betytt mycket för honom. Bland 

annat samhällskunskapskursen och kursen Organisation och ledarskap. Jag 

frågar på vilket sätt de varit viktiga?   

Hannes: det är sån fakta som man inte kunnat förut som gör att man vet nu 
mera än förut, det är kunskaper. Attityd ja, ja jag har inte tänkt så mycket på 
det inte tänkt på den kursen, så den vet jag inte var den hamnar den finns bara 
där. Men ja makt och ledning var ju en kurs också i och för sig den var också 
bra. 

Forskare: på vilket sätt var de bra, var de bra för att de var intressanta eller 
känner du att de har pockat på dig mer i efterhand på något sätt? 

Hannes: jo men det är klart i efterhand man tänker hela tiden mer på det här 
med till exempel det här med samhällskunskap och politiker hit och dit, tid-
ningar framsidan och vilka får rösta och vilka som är svenskar hur mycket så 
och så, hur många är det. Ja det är massa sådana grejer som man ja, tittar jag 
på TV tittar jag på någonstans så kommer jag att märka av och känna av det, 
och det är det att man kan vet vad det handlar om. (intervju 3) 

 

För Hannes handlar det om ökade kunskaper om samhället. Kunskaper som 

man har med sig och som han tror längre fram kommer att vara mycket be-

tydelsefulla. Upplägget med entreprenörsämnena har passat Hannes bra i och 

med att han saknar betyg i många ämnen från grundskolan. Kurserna har 

inverkat på Hannes vardag på så sätt att de förändrat vad han uppmärksam-

mar på exempelvis TV och i tidningar. Hannes kopplar det till ökade fakta-

kunskaper som kan vara nyttiga, både privat och i kommande yrkesliv.  

Det är samma sak som företagande om jag ska öppna företag då vet jag, det 
är inte nu men om jag skulle öppna det då vet jag, det är det här som är risker 
och de här riskerna och man har de här sakerna med sig. Längre fram kom-
mer de ha mycket betydelse. (intervju 3) 

 

”De säger att man ska kunna det och det, och kunna skilja mellan det 

och det, men det är inget konkret”  

Hannes har dock svårt att se relevansen för vissa av entreprenörsämnena. 

Han tar exempel med kursen Makt och Ledning där ”Man vrider och vrider 

på det så mycket och man redan vet.” Hannes ser inte att kursen tillför något 

nytt, och kopplar eventuell nytta främst till ”… om man ska ha eget företag 

kanske det är bra att veta om sådant”. Kurserna kan på så sätt i liten grad 
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relateras till hans liv. Aspekter som däremot kan relateras till den egna yr-

kesutbildningen värderas som viktigt. Liknande resonemang som både Sara 

och Erik ger uttryck för. 

      Likaså under Attitydkursen framkommer att han har ”… inget intresse av 

att få mer information”. För Hannes blir innehållet i Attitydkursen mest upp-

repning och i och med att han inte har något direkt intresse för ämnet blir det 

tråkigt. Till skillnad från när yrkesläraren pratar om saker som rör yrkesteo-

rin: 

Jag skulle gärna höra Åke prata hit och dit och visa kan hålla på hur länge 
som helst. Det är det för det är intressant. 

 

Hannes menar att detta med attityder är sådant som han redan känner till. 

Han kan inte se att man behöver prata om det i två veckor.  

… det har jag svårt att veta om det inte är så att man tar det som människa att 
man ska inte vara så och man ska inte kritisera en person för hur personen är 
och sådär. Men det behöver man inte en hel vecka för, eller två veckor blir 
det visst. (Intervju 1 Attitydkursen) 

 

Hannes uppfattning av Attitydkursen är att den främst handlat om hur andra 

tänker och hur det han beskriver som ”hur allmänheten tänker”. Kursen har i 

och för sig varit bra tycker Hannes, men det är en annan sak om man har 

behov av den.  

Attitydskurs om det är något behov, om den kan ge mig någon bättre fram-
gång eller vad ska man säga blir bättre på det, om jag läser matte då vet jag 
att det är något nyttigt som jag kommer ha dagligen och syssla med och så-
här. (Intervju 3, Attitydkursen) 

 

     Hannes menar att det i de kurserna inte finns något rätt eller fel, och han 

kan därför inte se någon direkt anledning till att läsa dessa ämnen. Han har ju 

i alla fall ”rätt”. Hannes bild handlar mer om att undervisningen måste kunna 

säga vad som är rätt eller inte, om han har förstått en sak på rätt sätt.  

Hannes: De säger att man ska kunna det och det och kunna skilja mellan det 
och det, men det är inget konkret.  

Forskare: hur tänker du, varför tror du då att de lägger upp det så, vad har du 
för tanke? 

Hannes: dem kanske tror att jag ska tänka själv bara sådär och komma upp 
till lösningen själv eller till sluttanken själv, precis som Makt och ledning, 
vad jag tycker om makten och påverka makten och vad är makt för dig [?]. 
Det jag säger det är rätt. Det finns inget fel alltså. (Intervju 3 Attitydskursen) 
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Hannes säger att det innebär att man inte behöver plugga någonting ”för 

du har ändå så rätt”. Det ställs mot Hannes föreställning av vad som är rätt 

att göra, att det finns något konkret givet att lära sig.  

 Ja men alltså, att om man går igenom någonting och läser någonting och då 
är det jag tänker det är rätt alltså, så då finns det inget fel i det, och man vill 
helst kolla om man "ja men du har kommit, det menas inte det där utan det 
menas det här", … ”det är dem det handlar om och det är dem här sakerna 
som menas, inte det du tänkte", eller tror eller så.  

 

Hannes kan inte direkt se värdet av det lärarna tillskriver att ha ett eget 

”tänk”. För Hannes innebär det att han inte behöver lära sig något, i och med 

att han alltid har rätt i sådana fall. Hannes ser inte att eget ”tänk” handlar om 

lärande. För honom är att lära sig mer kopplat till fakta som kan korrigeras 

genom om det är rätt eller fel.  Hannes ger uttryck för att vara i stort behov 

av bekräftelse och feedback angående om han har gjort rätt. Hannes mot-

stånd mot Attitydkursen kan möjligen kopplas till att han uppfattar den som 

att han ska ändras, men han kan själv inte skapa mening kring varför det 

skulle behövas. Till skillnad från samhällskunskapen som enligt Hannes 

innebär att det främst är faktakunskaper som ska läras in. Hannes tycker det 

är viktigt med kunskap om försäkringskassan, regler och sådana saker. Han-

nes vill bibehålla sin grundläggande identitet som är starkt förankrad i hans 

gudstro, men samtidigt få en utbildning för att kunna känna att han har ett 

yrke.  

7.4 Sara, Erik och Hannes 

I intervjuerna med deltagarna förekommer återkommande en syn på uppgif-

ter där deltagarna förväntar sig att uppgifter mer eller mindre är givna och att 

lärarna har en given bedömning kring vad som är adekvat lösning av uppgif-

ten. Utbildningsdeltagarna kan beskrivas som företrädesvis mer konkret 

uppgiftsorienterade i sin förståelse av utbildningen (vad som kan beskrivs 

som en yrkesorienterad utbildningssyn). Även när det gäller förhållandet till 

entreprenörsämnena handlar det om en mer yrkesorienterad utbildningssyn 

hos deltagarna. Kurserna ses som relevanta om man ska arbeta med frågor 

som rör innehållet i kurserna. Exempelvis om man ska öppna eget företag, 

då kan det vara viktigt med kunskaper om Makt och ledning eller Attityder. 

Undervisningsinnehållet måste på så sätt ha en mer direkt praktisk nytta för 

att kunna värderas som relevant. Det som tydligast leder fram till yrket är 

alltså det som värderas som viktigt och relevant. 

     Två huvudsakliga målsättningar kan identifieras som utbildningsdeltagar-

na kommer till utbildningen för att förverkliga: en instrumentell och en exis-

tentiell. Den instrumentella avser deltagarnas behov av utbildning i syfte att 
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erhålla en yrkesexamen som kan leda till ett kvalificerat förvärvsarbete och 

att därmed kunna börja tjäna pengar. Det kan ses som en instrumentell funk-

tion utbildningen fyller genom att den blir främst ett medel för att komma in 

på arbetsmarknaden. Detta påverkar vad deltagarna ser som relevant för sitt 

mål att erhålla ett arbete. Den existentiella målsättningen handlar om att få 

en utbildning. Deltagande i utbildningen blir ett mål i sig, att bli utbildad. 

Det kan kopplas till en existentiell dimension där utbildningen innebär en 

förändrad självbild att vara någon som är utbildad. Det finns en förhoppning 

att utbildningen ska kunna påverka och skapa goda förutsättningar för att 

förändra av deltagarnas liv. Utbildningen uppfattas som en väg (tillbaka) in i 

samhället. 

7.4.1 Skilda erbjudanden i utbildningen 

Det är tydligt att deltagarna ser olika möjligheter i utbildningen. Medan en 

del tar för sig och tar det utrymme de uppfattar sig vara i behov av väntar 

andra på att det utrymmet ska ges till dem i form av tid och resurser. En ob-

servation är hur behovet av yttre reglering kan ändras under tiden i utbild-

ningen. Tydligast kommer det till uttryck hos Sara genom att hon efter en tid 

i utbildningen på ett mer självständigt sätt kan fatta beslut som rör hennes 

väg genom utbildningen. Jämfört med Hannes som i väsentligt lägre grad 

förändras i det avseendet. Sara, men även Erik, uppfattar ett utrymme för 

egna initiativ i högre grad än Hannes. Ett exempel är när Sara är klar med 

yrkesteorin inom plattsättning och vill läsa till murarutbildningen också:  

Sara kommer in i lärarrummet där Yeslärarna Eva och Namu sitter vid sina 
platser och arbetar. Sara är klar med plattsättningsteorin nu. Hon vill börja 
med murarkursen som de fått erbjudande om att läsa när de är klara med den 
obligatoriska delen av yrkesteorin. Sara och Namu har pratat om det och de 
förankrar det med utbildningsledaren Lena, som sitter på sitt rum. För att få 
några poäng i det krävs det även att hon gör praktik som murare säger Lena. 
Det är Sara införstådd i, och säger att hon hört sig för på Basta om hon skulle 
kunna göra praktik där. Hon ska mura in ett hus. Lena är klart positiv till det 
och ger uppmuntrande kommentarer. Sara har på eget initiativ [med stöd av 
Namu] aktivt kollat upp vad som gäller. De kommer sedan med idén att det 
behövs muras utanför skolan, en mur utanför vid entrén. Men att de måste 
höra med dem som ansvarar för bygg på Basta. Sara är väldigt på och vill att 
hon och Namu ska fråga om det så fort som möjligt. Efter lunchen kommer 
hon till Namu igen och har en idé om hur man skulle kunna göra utanför sko-
lan. Sara ger uttryck för att hon vill göra det här. Lena undrar vad som krävs. 
De vill ha en sådan där budget/offert säger Sara. (Fältnotering, 23/1) 

 
Sara har själv tagit reda på vad som krävs för murarutbildning och möjlighe-

ten att få göra murarpraktik inom Basta. Yesläraren Namu stöttar henne i 

detta och Sara får utrymme att göra de förberedelser som krävs för att hon 

ska kunna påbörja utbildningen. Vid ett kort möte stämmer utbildningsleda-
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ren Lena av med Sara att hon har tagit reda på vad som gäller och ger sedan 

klartecken för Sara att se om det är möjligt. Erik utgör ett annat exempel på 

en deltagare som har en tydlig strategi för hur hans målsättning med utbild-

ningen ska uppfyllas. Han ser möjligheten att aktivt söka hjälp när han behö-

ver det och tar själv för sig i syfte att lösa sina identifierade problem. Hannes 

ger istället uttryck för ett större behov av yttre reglering och stöd. Utbild-

ningsdeltagarna tar olika plats och kan sägas ha stort utrymme att påverka 

sin väg genom utbildningen, men det gäller att de aktivt tar del.  

En förändrad syn på deltagarrollen 

Sara, Erik och Hannes ger till en början tydliga uttryck för en föreställning 

om att det är lärarna som bestämmer innehållet i utbildningen. Det finns en 

förväntan att det är lärarna som ska lära ut och ordna verksamheten på ett 

sådant sätt att deltagarna kan lära sig något, något som kan ses som en verti-

kal relationen mellan lärare och deltagare. Under tiden i utbildningen blir det 

tydligt att Sara och Erik ser möjligheten att själva påverka sin väg genom 

utbildningen. Genom egna initiativ som beskrevs ovan påverkar Sara delvis 

utformningen av sin utbildning. Saras och Eriks relation till lärarna förändras 

också under utbildningen och utvecklas i riktning mot en allt mer horisontell 

karaktär. Det kan ses som att Saras bild av sig själv som deltagare förändras. 

Det sker genom ett gränsöverskridande som leder till en förändring av för-

ståelsen av vilka uppgifter som hör till deltagarrollen. Det kan även beskri-

vas som att det sker en transformation av uppgiftsförståelse där det inte läng-

re är givet vem som sitter på rätten att bestämma vad som är uppgiften utan 

att det är något som delvis kan förhandlas fram. Till skillnad från Hannes 

som genomgående i sin bild av sig själv relativt utbildningen ger uttryck för 

att han är deltagare med en vertikal relation till lärarna. En bild som inte i 

någon högre utsträckning förändras under tiden i utbildningen. Hannes för-

blir på så sätt underordnad lärarna och deras aktiviteter.     
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8. Yestänket – Ett övergripande idésystem 

I detta tredje resultatkapitel behandlar lärarnas egna och delade mål med sitt 

arbete och med utbildningen samt olika aspekter som ligger till grund för 

dessa.  

     Utbildningens huvudsakliga målsättningar framhålls vara att deltagarna 

efter avslutad utbildning ska gå i arbete samt att rusta deltagarna för en 

”hållbar utveckling”.  

Naturligtvis att man ska danas mot sitt blivande yrke, men också en bildning 
för att det ska bli hållbart, så det handlar så mycket mer än om att lära sig det 
enskilda yrket (Utbildningsledaren Lena, reflektionsmöte, 11/12) 

 

Två betydelsefulla spår kan urskiljas i arbetet med att uppfylla dessa mål-

sättningar: yrkespraktiken och Yestänket. Utbildningen består av 50 % prak-

tik, något som lyfts fram som centralt och det är under den som deltagarnas 

yrkeskunskaper förväntas utvecklas. Yestänket är ett återkommande begrepp 

som lärarna använder som förklaring till vad de gör och varför samt utgör 

den grund som de hela tiden förhåller sig till. För att förstå lärarnas avsikter 

med sitt arbete och med utbildningen blir detta Yestänk därför centralt att 

beskriva och synliggöra.  

8.1 Yestänket framträder 

Som framgått är Yesutbildningen en del av arbetskooperativet Basta. 

Genomgående i intervjuerna med Yeslärarna refererar de till Basta, en verk-

samhet som bygger på ett ideologiskt baserat idésystem som benämns Basta-

tänket. Detta idésystem framstår som något ytterst väsentligt för lärarna att 

förhålla sig till och Bastatänket utgör det kulturella sammanhang som lärarna 

i Yesutbildningen förväntas vara en del av.  

     Yesutbildningen beskrivs som en subkultur till Basta och i det ligger en 

förväntan om att det inom utbildningen utvecklas egna normer och värde-

ringar, vilket också har gjorts, och benämnt som Yestänket. Detta får inte bli 

för självständigt enligt Yesutbildningens objektsansvarige på Basta, Lars, 

”Det får inte bli så starkt decentraliserat så att kulturen avviker i stort från 

huvudideologin, det går inte”.  
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Det är ingen slump att det som sker sker. Jag skulle också säga det att samta-
let är starkt organisatoriskt förankrat i en starkt decentraliserad organisation, 
där vi inte tvekar fem öre var makten ligger men också vilka som har ansvar, 
både hur samtalet ska se ut. Lena kan komma till mig och ha ett samtal, det 
goda samtalet, och i det kan vi ju bolla principer som sen då blir gällande för 
Yes som Lena sen har ansvar för fullt. Jag lägger mig inte i det. (Objektan-
svarige Lars, reflektionsmöte, 11/12) 

 

Yesutbildningen finns i ett sammanhang där det finns en bestämd uppfatt-

ning om hur bemötande av människor sker och vad som är den egentliga 

målsättningen med verksamheten. För att värna om att också Yesutbildning-

en är en del av detta anställs och engageras boende på Basta s.k. bastianer i 

utbildningen. 

När det gäller den starka integrationen i Bastas sex grundstenar, vi har ju job-
bat ohyggligt mycket med det, och vi slår ju in den vägen och Namu är ju re-
presentant i företagsledningen och är delägare för att vara länken mellan Bas-
ta och Yes; och inte infiltrera utan bara att se till att det lever. Plus att Lena är 
handplockad utifrån detta. (Objektansvarige Lars, reflektionsmöte, 11/12) 

 

Representationen av bastianer i Yesutbildningen bygger på en idé om att 

föregå med gott exempel och på så sätt sprida det ideologiska förhållnings-

sätt som ska vara rådande, något som beskrivs som ”exemplets makt”. I och 

med att många av utbildningens deltagare har en problematisk bakgrund 

framställs det som viktigt att många av dem som arbetar i utbildningen också 

har haft den typen av bakgrund.  

 
Det är därför jag jobbar väldigt hårt på att vi måste få mer bastianer. För bara 
att bo på Basta och ha bott flera år på Basta, så att du har anammat Bastatän-
ket, gör att du redan har hälften av Yestänket i dig. För Yestänket är ju en 
fortsättning av Basta sättet att tänka, Bastaandan kan man säga är grunden för 
Yestänket. (Läraren Namu, 10/10) 

 

En viktig förutsättning för att arbeta i utbildningen är att man som lärare fullt 

ut delar Bastas ideologi. Objektansvarige Lars menar att det finns en självsa-

nering i detta. De människor som inte delar eller förstår ideologin, slutar 

efter ett tag – av egen vilja eller på inrådan – och på så sätt upprätthålls en 

grundläggande syn på människor. Inom Yesutbildningen arbetar även perso-

ner som inte har någon koppling till Basta annat än att de är anställda där. 

Med den öppenhet för arbetssätt och tillvägagångssätt som finns inom Basta 

blir det också skillnader. Utbildningens rektor Irene som är rekryterad utifrån 

menar att det är viktigt att balansen mellan bastianer och lärare utifrån be-

hålls ”… för jag tror att det är väldigt viktigt att det finns den relationen tror 

jag, för det är bastianerna … som bär det här så väldigt tydligt”  
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Om man bor och lever på Basta då är grundpelaren solidaritet … Man kan 
inte ta hit någon som "äh, de där jävla snorungarna de behöver regler" då pas-
sar de inte in i den här utbildningen, då har de fel tänk. (Lärarassistenten 
Anna, 14/8) 

  

Detta att ha ”fel tänk” är främst kopplat till bemötandet av deltagarna, d.v.s. 

sättet att vara som människa, inte till kunskaper i de olika ämnen som under-

visas i vid utbildningen. För att passa in som lärare lyfts betydelsen av att 

fungera som kamrat i lärargruppen fram.  

     Yesutbildningen bygger, som också visas senare, på ett arbetssätt där 

lärarna arbetar så nära varandra att det förutsätter att man också blir kompi-

sar med varandra.  

För att arbetssättet är att nu är vi ett gäng kompisar som jobbar ihop, så om 
du känner att du inte kan vara med i kompisgänget så kommer du inte kunna 
jobba i Yes, så, det är lite samma med deltagarna. Deltagarna är också våra 
kompisar, och det vi har haft deltagare som vi pratat med har uttalat att attity-
der om normer och såhär den stora skillnaden som de tycker från den vanliga 
skolan är just att i Yesutbildningen är alla på samma nivå här och verkar, 
även om vi har olika uppgifter så är vi på samma nivå. (Läraren Namu, 15/8) 

8.1.1 Egenmakt – Yestänkets byggsten 

Utsagor om Yestänket, och för den delen Bastas ideologi, är starkt kopplade 

till idén om att stärka deltagarnas egenmakt
21

. Kortfattat beskrivs egenmakt 

inom Yestänket att handla om ”att ta kontrollen över sitt liv och också en 

läroprocess på något sätt”. Det ses som viktigt att bli medveten om och ta 

ansvar för åsikter och värderingar man som person har så att de bottnar i en 

själv.  
 
Det där är också starkt kopplat till egenmakten och empowerment processer-
na på något sätt, så det är ju två saker. Dels så bottnar det i att oberoendet på 
något sätt, att inte vara beroende av alltså att veta vad det är jag vill göra mig 
beroende av, för att göra sig helt oberoende det går ju inte det funkar inte och 
det är helt ointressant. Men att göra valet medvetet vad det är jag gör mig be-
roende av, det tycker jag är fundamentalt och speciellt kanske för målgrup-
pen. (Utbildningsledaren Lena, 9/3) 
 

Att skapa sig ett oberoende ses som en kärna i egenmaktsprocessen. I utbild-

ningen konkretiseras det genom att beslut som rör deltagarna förväntas fattas 

av deltagarna själva för att de ska ha möjlighet att ta ansvar för sina egna 

handlingar. Som ett led i att arbeta med deltagarnas egenmakt blir också 

bildning viktigt, något Yeslärarna främst arbetar med i entreprenörsämnena. 

Utbildningsledaren Lena beskriver bildning som en process, något som inte 

är möjligt att mäta direkt efter avslutad kurs.  

                                                      
21 Egenmakt och empowerment används av informanterna som synonyma. 
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Sedan är det också det här kittet som jag pratar om, den här bildningen som 
jag menar är något annat lärande som pågår parallellt som binder ihop det 
här. Vissa grejer kommer man ju tillbaka till och det blir någon slags rörelse 
under dem här 40 veckorna.  ... för att det ska bli hållbart så handlar det om 
det där andra då, för att man verkligen ska bli inkluderad. För det är i fika-
rummet det kan ställa till sig... bildning tror jag är väldigt viktigt för inklude-
ring och hållbarhet. (Utbildningsledaren Lena, intervju Eva och Lena, 1/9)  

 

Utbildningsledaren menar att om individen saknar ”krokarna” som hon be-

skriver det, så är det lätt att hamna utanför. 
 
då hör jag inte nyheter eller jag läser inte, jag selekterar inte utan det bara går 
mig förbi, men med den här kunskapen… (Utbildningsledaren Lena, 9/3). 

 

Bildning beskrivs som något mer än att bara socialiseras och anpassa sig. 

Det handlar om ett växande och en ökad självinsikt.  

Bildning är ju att växa, bildning är förhoppningsvis att man vidgar sin krets 
och får större kunskap, och större självinsikt, och en större beredskap för de 
systemen som finns, och i det sker ett växande. (Utbildningsledaren Lena, 
Eva och Lena 10/12) 

 

Det finns också en strävan mot att deltagarna ska känna att de respekteras för 

dem de är och att samtidigt inte sänka förväntningar utifrån deltagarnas tidi-

gare erfarenheter: ”Ta människor som de är när de kommer, inte förvänta sig 

att folk är dumma i huvudet bara för att de hittills inte har lyckats…” (Lärar-

assistenten Anna 14/8). 

 
Om man tänker sig att deltagarna upplever stor frihet hos oss, för det gör de, 
och den största friheten tror jag att de känner genuint att de duger som de är, 
att de känner genuint att de får ha egna sina tankar och åsikter i fred, att inte 
vi går in och tycker och tänker eller att det finns något speciellt sätt. Även om 
det finns ett Yestänk så tror jag inte att de känner att det finns något speciellt 
sätt som de måste tänka på för att de ska passa in i ett Yestänk. …, och det är 
där som någon slags egenmakt kommer in och en självkontroll, och största 
respekt för att de har egna tankar. (Utbildningsledaren Lena, reflektionsmöte, 
18/10) 

 

Respekt är ett återkommande ord när beskrivningar av egenmakt och Yes-

tänket görs. Det kan kopplas till det ideologiska fundament som lärarna ser 

att Basta utgör för Yesutbildningen. Att arbeta utifrån Yestänket förutsätter 

att lärarna inte använder färdiga lösningar för olika situationer som uppstår, 

men att de har ett färdigt förhållningssätt. Som nämndes ovan förväntas det 

som görs vara förenligt med Bastas ideologi. Bastas ideologiska grund utgör 

en sorts kompass som guidar lärarna att hitta olika lösningar eller handlings-

alternativ samt som tydliggör vilka handlingsalternativ och insatser som kan 

vara lämpliga.       
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     Processer av medvetandegörande är dock inte helt oproblematiska. Lära-

ren Eva lyfter fram en av deltagarna som ett exempel där förändrade sätt att 

förhålla sig till sin omgivning visar sig ha skapat problem.  

Det kan bli en lite för stor utmaning för vissa också. Jag tänker på [deltaga-
rens namn] och sådana som när de får den här livskunskapen och bildningen 
förstår vilken situation de har hemma, och börjar revoltera och det blir kata-
strof utav det. Vi föder ett hopp och ett frö och så kommer de tillbaka till sin 
miljö och så bara (gör ett ljud som härmar att något rasar). (Läraren Eva, re-
flektionsmöte, 30/5) 
 

     Det finns dock uttryck för att man från lärarnas sida inte är helt öppna 

med de mål och avsikter som ryms i tanken att arbeta med deltagarnas 

egenmakt. Under ett planeringssamtal av kursen Makt och Ledning mellan 

Yeslärarna uppstår en diskussion om de explicit ska berätta vad det under-

liggande syftet med kursen är eller om de ska hålla dolt för deltagarna att de 

ska utvecklas som människa (fältnotering 9 oktober). En av lärarna är delvis 

kritisk och menar att de inte är helt tydliga med vad som är det verkliga syf-

tet med kursen. Läraren tycker att man delvis använder sig av dubbla bud-

skap, en sak kommuniceras till deltagarna och en annan sak ligger till grund 

för lärarnas agerande. Det beskrivs som en utvecklad strategi att inte fullt ut 

berätta om mål och avsikter, vilken grundar sig i en rädsla att skrämma bort 

deltagarna. Den kritiska läraren menar att det handlar om en form av mani-

pulation, där de undanhåller det egentliga syftet.  

     Detta kan uttryckas som att det finns en underliggande läroplan som lä-

rarna inte kommunicerar till deltagarna och som deltagarna därför inte är 

medvetna om. Utöver att bidra med yrkesteoretiska kunskaper beskriver 

lärarna att undervisningen ska syfta till att bidra till deltagarnas bildning och 

att medvetandegöra dem om samhällets villkor. Det kan betraktas som ett 

ingripande utifrån ett normativt ställningstagande om vad som är bra att 

kunna. Vad detta bra att kunna är definieras av lärarna delvis utifrån Yestän-

ket och Bastas ideologi samt egna personliga föreställningar. Det handlar 

inte om specifika ämneskunskaper, utan om att lärarna vill att deltagarna har 

med sig en medvetenhet och kunskaper som rör det omgivande samhället. 

8.1.2 Ett outtalat ramverk 

Yestänket beskrivs som något som är en förlängning av Bastatänket. I inter-

vjuerna med lärarna framkommer att det finns vissa ramar för Yestänket som 

begränsar vad som är okej som lärare respektive deltagare att göra.  

Men sedan känns det också som att det finns någon slags yttre ram, att det där 
beteendet det är för utanför, det här funkar inte (Eva: precis). Det där är fel, 
att man inom den här ramen så finns det jättemånga sätt att ge uttryck för hur 
man bemöter varandra och deltagare. Men det är när man hamnar utanför 
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som det blir så tydligt att nej så där kan du inte göra. (Läraren Namu, reflek-
tionsmöte, 11/12) 

 

Gränsen synliggörs först när den passeras, d.v.s. när något som görs bedöms 

vara oförenligt med Yestänket. Jag ställer under ett av våra reflektionsmöten 

frågan om detta är någonting som diskuteras eller på något sätt uppmärk-

sammas. Följande konversation uppstår:  

Objektansvarige: Det är jävla bra frågor du ställer Peter, men det får ju oss att 
tänka när du gör det, men alltså... 

Utbildningsledaren: Men alltså jag kan ju känna att det i vissa grejer, då om 
jag plötsligt kan se mönster eller att det uppstår en, att man ser att fler tar ef-
ter ett beteende, eller att där är någonting som uppstår som faktiskt blir ett 
problem för oss, då tycker jag att man snurrar kring ett ramverk "vad är det 
som gäller, vad ska vi bestämma när det gäller det här", och då måste man ju 
gå tillbaka till någon slags "jo men vi bestämmer så här", så tycker jag nog att 
det är att det uppstår.  

Forskare: Men de ramverken blir aldrig egentligen dokumenterade utan de 
lever vidare i Yes kultur? 

Rektorn: Mycket är ju för komplicerat för att skriva ned, då blir det alltså en 
lång lång lång lista om man ska täcka in alla problem som kan uppstå, och 
som också hanteras utifrån den individens föreställningar, men ändå hålla sig 
till för min del då skollag och förordningar och så.  

Utbildningsledaren: Tänkte bara säga att vi skrev ju till exempel i början på 
terminen här, så var det en massa strukturer och vad är det som gäller och så-
där, och då finns det ju nedskrivet alltså i varje fall det ramverket som jag 
som ledare ser i Yesutbildningen. Det är det här och det här och det här som 
bildar en stödstruktur för det här handlingsutrymmet, och det var ju allt ifrån 
vilka tider är det som gäller, till vilka regler eller vilken policy, eller vad det 
nu är för någonting (Reflektionsmöte, 11/12) 

 

Det blir tydligt att ramverket inte är helt explicitgjort. Lärarna ger uttryck för 

att det finns, men vad som utgör ramarna är inget som enkelt kan kläs i ord. 

Vad kan det bero på? Ett svar som framkommer i konversationen ovan är att 

det ses som för komplicerat att täcka in alla typer av problem som kan upp-

stå. Ett annat svar är att man inte ser det som önskvärt med ett för tydliggjort 

ramverk. Vad som gäller som ramar förhandlas snarare fram genom det 

”goda samtalet” när behoven uppstår i situationen. Det räcker dock inte med 

att stanna vid samtal, utan det måste relateras till vad det är människor gör.  

Alltså man måste hela tiden kolla hur folk agerar. För det finns inget skrivet 
kring det här mer än sex grundstenar, och sedan är det en tolkning av grund-
stenarna som blir den gemensamma värdegrunden. Alltså synen på männi-
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skan får man fram, och vi har olika syn på människan kanske och … det är då 
det skapas mycket friktion. (Objektansvarige Lars, reflektionsmöte, 11/12) 

Otydligheten i ramverket kopplas till synen på människor och utbildningens 

målgrupp i den meningen att ett alltför definierat ramverk inte möjliggör de 

individuella lösningar som man ser är nödvändiga för att möta individuella 

behov. Yestänket och Bastas ideologi förutsätter alltså att det kontinuerligt 

förs reflekterande samtal, vilket i sin tur beskrivs ligga till grund för ett pro-

fessionellt hanterande av uppgifter.  

 
Men jag tror det att vi rent ideologiskt snurrar så mycket gör oss professio-
nella, för det säger, vi snurrar ju här, och hur ska vi göra och ibland gör det ju 
ont, jag kan nästan känna att jag mår illa för att jag inte greppar det. För att 
det är så individuella lösningar, för den ena deltagaren reagerar ju inte som 
den andra, och då måste man ju gå tillbaka till ideologin. För eftersom man 
inte har då någon checklista för när någon åker ut så ibland blir det ju svårt. 
(Utbildningsledaren Lena, reflektionsmöte, 3/5) 

    

Bastas ideologi tillskrivs funktionen att den möjliggör att de ”snurrar” runt 

de ideologiska utgångspunkterna. För att vägledas i hur de ska bemöta och 

hantera deltagarna är det för utbildningsledaren Lena viktigt att kunna gå 

tillbaka till ideologin. Utbildningsledaren Lena som var med och startade 

utbildningen berättar att hon i sitt tidigare yrkesliv (arbetade som mellansta-

dielärare och utbildare för den nya formen av utvecklingssamtal) varit starkt 

inspirerad av bland annat Paulo Freires frigörande pedagogik och Waldorf-

pedagogiken. För henne var ett av grundskolans stora problem att den har för 

fyrkantiga ramar som skapar utestängningsmekanismer för delar av delta-

garna. Detta är något som hon beskriver sig vara ”allergisk mot” och har 

arbetat för att undvika på Yesutbildningen. Yestänket har på så sätt förutom 

en stark grund i Basta en grund i utbildningsledarens egna personliga idéer.        

8.1.3 Lärarnas meningsskapande om målgruppen 

I samband med uppbyggnaden av Yesutbildningen skedde ett ifrågasättande 

av utbildningsledaren Lenas egna föreställningarna om vad som är idén med 

en utbildning och vad en sådan ska innehålla, något som var kopplat till 

målgruppen och de behov hon identifierade att den var i behov av. Utbild-

ningsledaren Lena berättar om en situation i samband med att Yesutbild-

ningen startade. Hon presenterade på ett möte på Basta sina tankar om upp-

lägget på utbildningen. För utbildningsledaren var matematik, svenska och 

engelska självklara ämnen i utbildningen, något som hon ansåg var nödvän-

digt för att klara sig i samhället. Reaktionen blev den att vissa av deltagarna 

på mötet reste sig upp och gick. Lena menar att de tydligt ville markera att i 

sådana fall är utbildningen inget som är intressant för dem, i och med att 

dessa ämnen tidigare i deras liv varit det som gjort att de hoppade av skolan. 
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En reaktion som ledde till att hon fick utmana sina föreställningar om vad 

utbildning är och vad den bör innehålla och vad som fungerar relativt mål-

gruppen.        

För att förstå lärarnas målsättning med sitt arbete är det relevant att se hur 

de ser på och beskriver de deltagare som kommer till utbildningen. Beskriv-

ningar av deltagarna ger en bild av hur lärarna skapar mening kring utbild-

ningens målgrupp och vad det är de är i behov av. Målgruppen beskrivs ge-

nerellt som i behov av ett stort socialt stöd och de exempel som lyfts fram av 

lärarna rör många gånger svåra fall. Enligt utbildningsledaren Lena har 

många av utbildningsdeltagarna också stora förväntningar på att utbildning-

en ska hjälpa dem. 

För många är utbildningen en viktig kontext, både socialt och professionellt. 
Detta kan vara deras räddning från ett annat mer destruktivt liv. Många ställer 
stort hopp till att det här ska hjälpa dem. (Fältnotering, 6/11)  

 

Att stödja deltagarna framställs som en betydande uppgift för lärarna i ut-

bildningen och det är ett tungt ansvar som deltagarna anses lägga på utbild-

ningen. Flera av deltagarna beskrivs när de kommer till utbildningen handla 

efter andra normer och värderingar än vad som gäller på utbildningen och 

den arbetsmarknad som de sedan ska ut på. Läraren Eva ser som en viktig 

del av deras arbete att synliggöra de normer och regler som gäller på utbild-

ningen. Utbildningsdeltagarna beskrivs vara i behov av att socialiseras till 

rådande normer i samhället. När deltagarna väl har accepterat de normerna 

och värderingarna ökar friheten, d.v.s. inom de ramar som är uppsatta.  

Det vi jobbar mycket med att få dem att förstå de här ramarna för de kommer 
från ramlöshet, ramlösa kommer de ifrån (skratt), och först när de har börjat 
köpa det här med att ”okej livet har faktiskt ramar vad kan jag göra inom 
dem?”, och där kan kreativiteten börja och det är där tvåorna börjar fatta det 
här, alltså termin två, då har man köpt det här. … Bara man fattar att man ska 
plugga och att det ska ge någonting, men sedan hur man gör, och med vem 
man är, där finns det plötsligt alla möjligheter, där är ingenting omöjligt. (Lä-
raren Eva, 14/8)  

 

Det ses därför som en central del av utbildningens uppdrag att synliggöra 

samhällets krav så mycket som möjligt redan under utbildningstiden för att 

på så sätt förbereda deltagarna för när de ska ut på arbetsmarknaden. Lärar-

assistenten Anna säger att man blir kanske inte så populär på arbetsplatsen 

om ”man kommer dit och spottar och beter sig och, acceptans mot andra 

människor att alla faktiskt har rätt och tycka vad de vill (14/8)”. Utbildnings-

ledaren Lena är inne på samma spår och menar att det är så många utbild-

ningsdeltagare som har svårt att socialisera sig till arbetsmarknaden. För 

henne blir hela utbildningen på så sätt ett viktigt verktyg för att stödja ut-

bildningsdeltagarna: 
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Så i utvecklingssamtal, eller i enskilda samtal eller praktikuppföljningar, eller 
på lektioner, var det än är så kopplar vi det till arbetslivet hela tiden (Utbild-
ningsledaren Lena, 15/8) 

  

Synen på målgruppens behov påverkar utbudet av kurser och dess inne-

håll. Utifrån erfarenheter av tidigare deltagare och en i Yestänket förankrad 

idé om vad det innebär att danas som människa, har kurserna formats och 

allteftersom utvecklats för att passa målgruppen. Samtidigt som målgruppen 

beskrivs behöva stärka sin egenmakt och bildas framträder en syn på mål-

gruppen som att den är i behov av att också fostras in i en samhällsgemen-

skap. Det finns ett slags ömsesidigt beroende mellan egenmakt och de fost-

rande inslagen där den ena förutsätter den andra.    

8.1.4 Meningsskapande om Yestänket 

I samtal med lärarna framstår det som lätt att nå konsensus över vad man har 

för värdegrund, men när det kommer till konkret handling i mötet med delta-

garna kan problematiska situationer uppstå. Vad Yestänket innebär i prakti-

ken finns det alltså delvis skilda meningar om. Under det andra reflektions-

mötet diskuterar vi betydelsen att få in lärare med rätt värdegrund som pas-

sar in i Yesutbildningen. I likhet med ovan framkommer att det hela tiden 

handlar om det goda exemplet och om att de rekryterar lärare som delar de-

ras värdegrund. Läraren Eva problematiserar dock detta: 

Där måste jag bara inflika också, att det är inte bara lärare som kommer nya, 
ja men deltagarna kommer hit och är nya, och där får vi ju in deltagare med 
diametralt motsatt värdegrund ibland, och det är då det blir så tydligt, och det 
var ju det som fick mig och reagera, alltså hur bemöter man det och hur tyd-
liga kan vi vara då. Och då kom det en frustration i mig, därför att jag inte 
hade på något sätt tydligt för mig vad värdegrunden var. (Reflektionsmöte, 
11/12) 

 

I utsagan ovan är det möjligt att utläsa att det i mötet med deltagare, som inte 

agerar enligt ett Yestänk, uppstår en osäkerhet kring vad det är för värde-

grund som läraren Eva faktiskt ska stå för. Denna problematik tydliggörs 

även i en intervju med henne där en mer diversifierad bild av hennes sätt att 

se på Yestänket går att urskilja, jämfört med den bild som målas upp när 

Yestänket samtalas om mer generellt.  

Jag reagerade tidigt i början på att vi säger att deltagarna ska få bestämma 
precis vad de vill och det är en sådan frihet och det utgår från er, och samti-
digt såg jag bara hur alla gränserna kom. …, och då blev det tydligt att vi har 
fasta ramar för tiderna, närvaron, man måste vara här, men inom ramarna när 
de är satta så kan man ha handlingsutrymme och handlingsfrihet och att man 
bestämmer själv och alltihopa där. Så egentligen ser jag att det här är samma 
diskussion bara det att man har flyttat upp det ett snäpp. För vi pratar fortfa-
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rande om att deltagaren ska tänka, det finns inget rätt och fel, det är där när 
man säger sådana formuleringar ”det finns inget rätt och fel i vad ni tänker”, 
och sedan så sitter man själv på en tanke om att jag vet exakt vad jag tycker 
är rätt och fel, och jag har bestämt mig för ett värdesystem som jag tycker är 
rätt, där blir det en outtalad konflikt och en paradox, och det är den jag har 
reagerat på. (Läraren Eva, Eva och Lena, 12/10) 

 
I utdraget ovan försöker läraren Eva skapa mening kring vad det är som är 

Yestänket. Hon uttrycker att (Yes)tänket inte är ”klart uttalat” vilket gör att 

hon har svårt att komma in i det. Hon söker efter tydliga ramar för vad Yes-

tänket innebär men kan inte identifiera några sådana. Hon ser det som att det 

finns en grundläggande paradox. Hon kan inte få ihop idén om att deltagarna 

"ska få bestämma precis vad de vill och att det är sådan frihet", samtidigt 

som hon uppfattar att det finns just en massa begränsningar. Likaså blir ut-

gångsantagandet att det inte finns något rätt eller fel problematiskt för Eva.  

     I intervjuer och genom observationerna blir det tydligt att detta påverkar 

Eva i hennes arbete. Hon vet inte hur hon ska hantera vissa kritiska situatio-

ner. Ett exempel är i mötet med en deltagare som under en lektion uttrycker 

antisemitiska åsikter. Situationen visar svårigheten med att tillåta allt delta-

garna säger som ”rätt” och att inte döma dem. Hur ska hon bemöta tankar 

och åsikter som hon tycker är fel, utan att tvinga på dem vad som är ”rätt”? 

undrar Eva. Deltagaren i fråga argumenterar för att här på utbildningen får 

man ju säga vad man vill, och att ingen kan säga att han har ”fel”. Eva vet då 

inte hur hon ska förhålla sig till det utan att ”sätta sig på honom”, vilket gör 

att hon låter det hela gå förbi. Hennes strävan att agera utifrån hur hon tolkar 

och förstår Yestänket leder till att hon upplever sig begränsad i sina hand-

lingsalternativ. Hon tycker personligen att det deltagaren säger är fel, men 

för att inte bryta mot Yestänket väljer hon att inte bemöta denne.  

     Den beskrivna situationen ovan kommer upp under en av intervjuerna 

med läraren Eva och Utbildningsledaren Lena. Den senare reagerar med att 

säga ”oj är det så du tänker…”. Hon tydliggör att hennes inställning är mar-

kant annorlunda. För henne är det ingen motsättning att säga till en deltagare 

att "det där får stå för dig, du kan aldrig få mig att tycka så...". Det handlar 

dock om en balansgång som är svår att gå säger hon. Inte trycka ned delta-

garna utan få dem "känna sig trygga", men heller inte acceptera vad som 

helst. Utbildningsledarens förhållningssätt bygger på en demokratisk värde-

grund, det ligger i hennes ”lärargärning” menar hon. Detta är något som 

utbildningsledaren har som en självklar strävan att hon som lärare ska bidra 

med. Lärarna måste få stå för sina värderingar och argumentera för dem. 

Deltagarnas valfrihet ligger i att de själva väljer om de vill kliva in i Yestän-

ket eller inte, om de känner att det är rätt för dem.       
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8.2 Att vara eller inte vara en del av Yestänket 

Två typer av lärare finns som framgått i utbildningen; yrkeslärare och vad 

några av lärarna själva refererar till som Yeslärare. De förstnämnda undervi-

sar i yrkesteori och kvalificeras främst genom yrkeskunskaper som bidrar till 

en legitimitet vad gäller utbildningens yrkesinriktade delar. Den andra typen, 

Yeslärarna, undervisar företrädesvis i entreprenörsämnena. Yeslärarna har en 

starkare bindning till Yesutbildningen och Basta och förutsätts också dela 

Yestänket fullt ut. Lärarassistenten Anna ger uttryck för denna uppdelning 

och menar att Yestänket är något som skiljer deras pedagogik från den tradi-

tionella gymnasieskolans. Hon tycker att det finns en skillnad mellan Yeslä-

rarna och de yrkeslärare som kommer dit utifrån (förutom yrkesläraren Åke). 

Jag ber henne utveckla på vilket sätt det är skillnad: 

Oj det är jättesvårt att förklara, det är någon sorts mentalitet, det är lite grann 
som myndighetsperson eller vad jag ska säga (litet skratt), ja, det känns lite 
grann som att det är så att ”du kan ingenting av det som jag ska lära dig nu så 
om du” (litet skratt), förstår du hur jag menar? (Lärarassistent Anna, 14/8) 

 

Yrkeslärarna beskrivs ha en mer traditionell syn på kunskap och hur det 

överförs och lärs ut. Det skiljer sig åt från hur man arbetar som Yeslärare.  

Alltså att man inte på något sätt tar bort deras [deltagarnas] kunskaper som att 
de är för dåliga, utan att man försöker hela tiden att hitta någonting, och det 
gäller generellt tycker jag. Börjar man prata om det här med attityder och så-
där så gäller det liksom och hitta någonting att de också faktiskt känner att de 
kan svara. Man kan inte svara rätt och fel hela tiden och det tycker jag att de 
andra lärarna kör väldigt lite med. (Lärarassistent Anna, 14/8) 

 

En följd av den uppdelning som görs mellan yrkeslärare och Yeslärare är 

att det förväntas olika saker av dem. Vad det är att vara kompetent som lära-

re betraktas på så sätt olika beroende på vilken typ av lärare man är. Läraren 

Namu berättar att hon ser att det är viktigt att de som arbetar heltid på ut-

bildningen finns till för deltagarna även när det gäller yrkesämnena: 

Viktigt att vi som personal finns runt omkring, vi finns därmed hela tiden. Så 
att även om jag inte är lärare i plattsättning så finns jag här och har en koll på 
plattsättning så att deltagarna kan komma och prata med mig om grejer som 
gäller deras plattsättningsutbildning, och jag ska kunna föra en dialog med 
om det, även om jag inte är lärare i det ämnet. Så där blir baspersonalen, yr-
keslärare de kommer ju in gör sitt och går ut, men det blir ju väldigt viktigt 
att vi som tillhör den här stadiga personalen att vi har mycket kommunikation 
med yrkeslärarna så att vi kan kommunicera med deltagarna även när yrkes-
lärarna saknas (Läraren Namu, 15/8) 

 

Yeslärarnas kunskaper i de ämnen de undervisar i varierar. Ingen av de 

s.k. Yeslärarna är formellt utbildade för att undervisa på gymnasienivå. Den 
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främsta anledningen till att de är rekryterade är snarare för sin lämplighet att 

passa till utbildningens förhållningssätt, även om kunskapsrelaterade aspek-

ter också vägdes in. Det innebär att det ibland uppstår kunskapsluckor i un-

dervisningen där lärarna inte alltid har svaret. För lärarna framstår detta inte 

som något större problem. Ett uttryck för det är läraren Namus (som bland 

annat undervisar i samhällskunskap) kommentar att ”… alla har ju erfarenhet 

av samhällskunskap, annars har man ju levt i en grotta”.  

Namu berättar att till varje kurs blir hon lite bättre. Men hon erkänner att 
visst saknar de kunskap ibland, så kan det bli ibland, men ibland kan det vara 
en fördel att deltagarna kan bidra med svar, det blir kanske då mer jämbördigt 
säger Namu. Namu berättar också att det finns en viss grundkunskap som hon 
ska förmedla och det måste hon kunna ordentligt. Bara för att man har stora 
kunskaper blir man inte en bättre lärare. Att det ska vara en diskussion, och 
då kan det vara en fördel att man kan säga att man inte är själv någon super-
expert. Det kan stärka deltagarna att de får komma med svar. (Fältnotering, 
14 november) 

 

Synen på vad som är rätt kompetens gör att andra aspekter än de direkta 

ämneskunskaperna fokuseras. Rätt förhållningssätt och bemötande av delta-

garna blir överordnade aspekter av en Yeslärares kompetens. Till skillnad 

från yrkeskurserna där det främst är yrkeskunskaperna hos lärarna som prio-

riterats. Bilden av vad det innebär att vara en kompetent lärare ökar Yeslä-

rarnas handlingsfrihet och rimligen deras känsla av att vara en kompetent 

lärare (trots att de saknar formell lärarkompetens).  

8.2.1 Att bli en del av Yestänket   

Redogörelserna som återgetts ovan ger på olika sätt uttryck för vikten av ett 

Yestänk för att arbeta som lärare, och i synnerhet som Yeslärare, vid utbild-

ningen och som något som på ett eller annat sätt måste läras in. Som bastian 

framställs man redan ha hälften vunnet i och med att man som boende på 

Basta dagligen tar del av Bastatänket. Att komma som lärare utifrån, d.v.s. 

inte komma från Basta, beskrivs innebära en längre process för att bli en del 

av Yestänket.  

Det är ett normsystem ändå som man på något vis växer in, eller att det syn-
liggörs eller att det bildas någon slags koder i hur man agerar, men att det tar 
tid och att det i sig är en process att komma in i det tänket, och att det tar tid, 
som Eva beskriver. Det jag tänker på är att det är enda sättet som jag kan se 
att det är möjligt det är ju via kommunikation, alltså att verkligen medvetan-
degöra själv att varje situation där, för det finns, jag tycker det för mig det 
finns inga facit att när en elev säger sådär så får de en sådan där, därför det 
här är det är en målgrupp vi riktar oss till där det händer grejer (Utbildnings-
ledaren Lena, reflektionsmöte, 11/12) 
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Samtalet blir ett centralt verktyg i och med att det inte finns något ”facit” 

att förhålla sig till. Detta knyter an till det ovan där Yestänkets yttre ramar 

visar sig inte vara fullt ut kända, utan delvis skapas i samtal mellan lärarna 

med utgångspunkt i de grundläggande värderingarna i Basta och Yesutbild-

ningen.  

Men Eva, jag upplevde ju i alla fall när du kom in, att det tar tid innan man 
får syn på det här, och man kommer in med sina föreställningar och sina in-
vanda tankemönster, eller sätt att se på saker och ting och som du brukar säga 
"vad är det här, vad är det här? (skratt)". Men sedan i somras när vi hade tre 
dagar och vi satt och snacka Yes i tre dagar, då bara man såg bara hur den där 
mattan bara la sig på något sätt som du prata om, "ja där". Så det är inte gjort 
på en dag, och som jag ofta sa till dig att jag tror inte att man lär sig det här 
på en dag för det finns inga direkta sådana där, att väva mattan det gör man 
själv på något sätt. Man väver också sin matta för det man måste hitta, även 
om det finns ett tänk och ett förhållningssätt så går man ju också in med sin 
egen person, och det går ju inte ta jag ska göra som [lärarassistenten] Anders 
eller jag ska göra så, utan man måste hitta sig själv i det här också. Och där-
för blir det ju också den egna personen och den egna pedagogens lösningar 
där, så det går ju inte hitta några färdiga modeller för, utan det är utifrån nå-
got slags tankesnurr som man hittar sitt sätt att agera.  (Utbildningsledaren 
Lena, reflektionsmöte, 18/10)    

 

     Yestänket förutsätter ett aktivt deltagande och är också något som måste 

hittas i handling. Detta att bli en del av Yestänket kan exemplifieras med 

läraren Evas utveckling av ett Yestänk. När forskningsstudien påbörjas i 

augusti har hon arbetet i sex månader inom Yesutbildningen. Hon berättar att 

det tar tid att sätta sig in i Yestänket och uttrycker det som att hon fortfaran-

de ”är på väg att skolas in i tänket…”. Omställningen till att inte se utbild-

ningen som en traditionell skola var enligt henne svår, något som speglas i 

svårigheten att positionera sig i lärarens roll och avsaknaden av vad hon ser 

som tydliga ramar för verksamheten. Hon poängterar i de inledande intervju-

erna att hon bara arbetat där i sex månader vilket kan tolkas som att hon 

underförstått menar att detta är något som tar tid att lära sig.  För henne är 

inte gränserna för vad som gäller tydliga.  

Hur mycket medbestämmande har deltagare? Hur mycket kan deltagarna vara 
med och forma utbildningen och när är det vi som har vetorätt och bara sätter 
gränser och ramar? Det är ju någon slags godtycklig gräns där som bara är 
förstådd efter ett tag när man har varit i utbildningen, men från början är det 
jättesvårt och se vart den gränsen går, tycker jag i alla fall. (Läraren Eva, re-
flektionsmöte, 11/12) 

     Det finns flera liknande utsagor som den ovan där Eva ger uttryck för att 

det finns motsättningar mellan hur man pratar om frihet för deltagarna och 

sedan ändå har en rad begränsande ramar uppsatta. Hon lyfter i vår första 

intervju fram att det för henne finns en grundläggande paradox i detta med 
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egenmakt. Den mellan å ena sidan frihet och å andra om en styrning av del-

tagarna. Som hon ser det handlar det om en balansgång mellan kontroll och 

frihet. Hon ställer sig frågan hur kan det vara egenmakt när man har så tydli-

ga gränser för vad man får respektive inte får göra? Samtidigt som en rad 

motsägelsefulla delar i Yestänket och sättet att arbeta framträder för henne, 

visar hon hur hon försöker anpassa sig och lära sig det ”rätta” Yestänket. 

Eva framhåller vikten av samtal med de andra Yeslärarna för att lära sig det. 

Hon och utbildningsledaren Lena har suttit mycket och pratat om Yestänket 

och bemötande av deltagarna för att hon ”ska få en känsla för tänket”.  

Det där är någonting som jag lär, lär mig att lita på mer och mer, att Lena har 
en fantastisk intuition och det bara är att lita på [skratt] så funkar det, nämen 
faktiskt, att inte ha det här motståndstänkandet, utan att säga ja. Det finns så-
dana här improvisationsteaterövningar där man inte får säga nej utan man 
bara får säga ja, och lite grann så är det här i Yes, Yes man säger ja och så 
hittar man en lösning för att man har redan sagt ja, och då funkar det, man 
sätter sig inte på tvären och säger motstånd och säger nej och ”det går inte”, 
för då går det ju inte, och den kulturen och den mentaliteten är rätt häftigt när 
man kommer in i den för då går det undan och det funkar, och i slutändan så 
blir det skitbra, tycker man i alla fall när man är där [skratt] (Läraren Eva, 
14/8) 

 
”Man säger ja och så hittar man en lösning…”. Det är något som är nytt för 

Eva. Hon sätter det i motsats till att ”sätta sig på tvären” och att ha en mot-

ståndsmentalitet.       

     Till en början var det tungt för Eva: ”Man fattade inte riktigt pedagogi-

ken. Det är någonting jag ska göra som jag inte gör uppenbarligen (litet 

skratt)”. I en intervju i mars berättar hon att det har skett en förändring kring 

hur hon uppfattar sig själv och deltagarna (det har då gått ca. sju månader 

sedan datainsamlingen påbörjades och läraren Eva har nu arbetat i drygt ett 

år som Yeslärare). Hon känner sig mer trygg i rollen som lärare och tycker 

hon lärt känna målgruppen och lärt sig hur hon ska bemöta den. Det handlar 

om en gradvis förändring så hon kan inte säga något som har varit direkt 

avgörande, men att hon efter juluppehållet känner att det blivit som en ny-

start för henne. Hon upplever att hennes perspektiv har ändrats. Hon har 

svårt att själv beskriva vad det är, men att det är något som har gjort att hon 

förändrat sitt sätt att se sig själv, men att även sättet att se på deltagarna har 

förändrats. Tidigare var hon rädd för att göra fel mot de här deltagarna som 

man inte fick göra fel mot och att hon tidigare hade mycket fokus på sig 

själv och sitt eget lärarskap. Förändringen har medfört att Eva i mindre ut-

sträckning behöver känna att hon har tolkningsföreträde framför deltagarna, 

och kan istället vara mer öppen för deras perspektiv. Eva menar att man 

måste ”… vrida om sitt eget tankesystem och få in det i ryggmärgen”.  
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Att det handlar om min attityd om det blir kränkande eller inte, inte själva 
undervisningen eller vilken nivå man ligger på… (Läraren Eva, 6/3) 

 

Utsagan refererar till att läraren Eva tidigare upplevde att hon hade svårt 

att förstå hur hon skulle kunna förklara något på ett tydligt sätt utan att det 

blev kränkande. Tidigare hade hon svårt att hitta sätt att möta deltagare som 

inte ens förstod vad hon såg som det mest grundläggande, men att hon nu 

ändrat inställning till det och att det handlar om attityden hon bemöter delta-

garna med. Det framträder nya handlingsalternativ utifrån hennes förändrade 

förhållningssätt till deltagarna och undervisningen. Förändringen präglas av 

hur gamla föreställningar krockar med nya föreställningar. Eva ger uttryck 

för ett mer abstrakt reflekterande, och våra samtal (bland annat intervjuerna) 

har varit ett forum där reflekterande frågor ställts, som ”hur kommer det 

sig…” och ”vad betyder…”. Flera delar av våra samtal kan därför ses som 

att ha varit en del av ett pågående meningsskapande, där Eva försöker få 

ihop hur Yestänket fungerar och hur hon ska förhålla sig till det samt dess 

konsekvens för hennes förhållningssätt mot deltagarna. Det kan ses som en 

process där Eva går från ett sökande efter tydliga strukturer och en tydlig 

ansvarsfördelning till ett mer justerande arbetssätt. 

8.2.2 ”Jag har väl egentligen inget Yestänk…” 

Vid det första reflektionsmötet tar jag upp frågan vad Yestänket och egen-

makt betyder för de enskilda lärarna. Lärarna fick först en kort stund själva 

reflektera över hur de ser på det. När frågan om Yestänk kommer till yrkes-

läraren Åke svarar han: 

Jag har väl egentligen inget Yestänk, utan jag kör precis som jag i princip gör 
på alla. Det är bara det att de här är mer motiverade att läsa, och därför är det 
enklare för mig och roligare för mig. De på gymnasiet, där går de för att de 
ska gå på gymnasiet och där är det jobbigare på det viset, så att här har jag, 
vad kan jag kalla det, hjälpa dem som verkligen vill vara här, och på det viset 
har jag egentligen inte kommit in i något Yestänk på det viset som många 
andra gör. (Yrkesläraren Åke, reflektionsmöte, 18/10) 

 

Yrkesläraren kan inte se att han har något speciellt Yestänk utan han gör som 

han gör på yrkesgymnasiet där han också arbetar. Yrkesläraren återkommer 

vid vårt andra reflektionsmöte (11/12) till gruppstorleken som den ”… stora 

biten att de lyckas, att de blir sedda…”. Yrkesläraren menar att utbildnings-

deltagarnas motivation samt att de kan arbeta i mindre grupper gör att det är 

enklare att arbeta med dem. De har en hög lärartäthet/deltagare. Det lilla och 

exklusiva är något som även kommer till uttryck i samtalen med de andra 

lärarna. Rektorn Irene menar att det är viktigt:  
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För om ingen hade möjlighet att ringa runt och hålla reda på dem när det inte 
fungerar, att hämta, sitta i samtal, och kunna berätta och hur boken, innehållet 
förklara allt det här som sker i lärandet. Det kräver mycket människor som 
har ett engagemang. (Rektor Irene, 11/10) 

 

Till skillnad från yrkeslärarens syn betonas av Yeslärarna gruppstorleken 

och utbildningsdeltagarnas motivation mer som medel för att skapa förut-

sättningar för att kunna arbeta utifrån ett Yestänk. Dessa förhållanden blir på 

så sätt en yttre förutsättning för det pedagogiska förhållningssättet, d.v.s. 

Yestänket, som är deras främsta förklaring till utbildningsframgången. Yr-

kesläraren Åkes beskrivning av utbildningens målsättning (avseende yrkes-

kunskaper) är mer konkret och specifik kring vad han anser är det viktigaste 

att lära sig: 

Det som jag tycker är det viktigaste det är ordlistan. Det är ett helt nytt språk 
de ska lära sig när dem börjar och inte har varit ute i byggbranschen. … Ska 
det vara en kortbom då ska man inte komma med en långbom, för det går ju 
inte att sätta dit där det ska vara en kortbom. Den biten som är viktig för själ-
va hantverket lär de sig inte teoretiskt, utan det får de lära sig ute på bygget. 
(Yrkesläraren Åke, reflektionsmöte, 11/12) 

 

När vi senare under reflektionsmötet pratar om egenmakt har yrkesläraren 

Åke svårt att ge det någon innebörd. Utbildningsledaren hjälper till och lik-

nar det med ”elevinflytande”:  

Yrkesläraren Åke: ja, egenmaktsbegreppet var svårt för mig, men Lena för-
klarade med elevinflytande istället går det lika bra det? Eftersom jag bara har 
byggkurserna där får de ju jobba med vilken kurs de vill, … så jag får ju 
hoppa mellan tre fyra kurser varje dag. Det är elevinflytande som de har för 
mig.  

Utbildningsledaren Lena: och de kan gå i vilken takt de vill  

Yrkesläraren Åke: just det, precis, och nu börjar de titta på hur mycket tid har 
jag kvar tills vi slutar. 

Forskare: det är inte du som bestämmer planen för det hela [hur deltagarna 
ska läsa yrkeskurser]?  

Yrkesläraren Åke: nej, ja de har ju ett antal kurser, och så har de fått ett elev-
kort där det står vad de ska läsa för böcker, och då kan de ta vilken bok som 
de vill. (Reflektionsmöte, 11/12) 

 

Yrkesläraren ger en bild av ”elevinflytande” som främst rör deltagarnas 

möjligheter att välja i vilken takt och ordning de ska arbeta med sina arbets-

böcker. En bild som i jämförelse med de andra lärarna är direkt kopplad till 

undervisningen och som inte rör deltagarnas roll i eller väg genom utbild-
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ningen mer generellt. Som nämndes ovan ser inte yrkesläraren att han arbe-

tar annorlunda här jämfört med hur han arbetar på gymnasieskolan och vill 

därför inte beskriva det som att han har något speciellt Yestänk.  

Yrkesläraren bild delas dock inte fullt ut av de andra lärarna. Yrkesläraren 

Åke är tvungen att gå tidigare från reflektionsmötet och efter det kommer 

lärarassistenten Anna in på att hon tyckte det var lustigt när Åke undrade om 

han fick använda ordet ”elevinflytande” istället för egenmakt. Utbildningsle-

daren Lena förklarar att ”elevinflytande” är ett vanligt begrepp i skolan och 

på så sätt lättare att ta till sig för yrkesläraren, men att: ”… nu sa jag det bara 

för att han fatta ingenting med egenmakten där, men...”.  

Lärarassistenten Anna: men ändå så har han den ju, han ger den ju han har 
den ju 

Utbildningsledaren Lena: ja just det 

Lärarassistenten Anna: men han har inte orden bara (Reflektionsmöte, 11/12) 
 

Det är något i yrkeslärarens sätt att vara som de identifierar som att det 

stämmer överens med deras sätt att se på egenmakt, men att yrkesläraren 

själv inte kan sätta ord på det. För att utmana den bilden frågar jag om det 

inte kan vara så att det är ett mer allmänt pedagogiskt förhållningssätt som 

yrkesläraren ger uttryck för.  

Lärarassistenten Anna: jag tror att han har utvecklat det här, att de [deltagar-
na] kan få jobba med vilken bok de vill och så, det tror jag han har kommit på 
här. 

 

Läraren Eva tonar dock ned detta och förklarar att så inte är fallet: 

Nej, nej, jag frågade faktiskt han, jag frågade honom att "du jag har jobbat så 
länge med den här typen av killar, och försöka hålla ordning och säga vad de 
ska göra, glöm det, det bara måste komma inifrån, så han, det är erfarenhet 
det går inte att försöka att putta någonting ovanpå och säga. Så han har bara 
upptäckt det. (Reflektionsmöte, 11/12) 

 

Ändå finns en stark vilja i att se att yrkesläraren har utvecklats i och med han 

började arbeta vid Yesutbildningen och att han är präglad av ett Yestänk.  

8.2.3 Yestänket – ett abstraherande av uppgifter 

Yestänket byggs upp som något mer eller mindre unikt som kommer sig av 

att man tillhört Basta eller Yes under en period och på sätt blivit en bärare av 

tänket. Alla som arbetar där måste så att säga vara en bekännare av Yestän-

ket. Skapandet och upprätthållandet av Yestänket blir på så sätt en viktig del 

i skapandet av den kulturella gemenskap som Basta och Yes utgör. Det blir 
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för utbildningsledaren och de andra Yeslärarna därför viktigt att även yrkes-

läraren har ett Yestänk (även om han säger att han inte har något Yestänk), 

för de uppfattar ju att han är så bra. Det kan tolkas som att Yestänket inte 

nödvändigtvis behöver kunna uttryckas verbalt utan det är något som kom-

mer till uttryck i ens handlande och därför är möjligt att identifiera utifrån 

bemötande av deltagare.   

     Resultaten tyder dock på att Yestänket verkar förutsätta en reflekterande 

aktivitet över uppdragets mer övergripande syfte, d.v.s. det förutsätter ett 

abstraherande kring sitt arbete. Alternativa lösningar och omdefinieringen av 

vad som är prioriterade arbetsuppgifter förutsätter att det finns en överord-

nad målsättning i förhållande till de mål som finns i den konkreta undervis-

ningen. Ekonomiska resurser och deltagarnas egna resurser i form av moti-

vation framhålls av yrkesläraren som de främsta omständigheterna för fram-

gång. Han lägger på så sätt förklaringen till deltagarnas prestationer utanför 

sig själv. Detta kan jämföras med de andra Yeslärarna som främst pekar på 

det egna sättet att förhålla sig till deltagarna som omständighet för deltagar-

nas framgång, vilket gör att de uppmärksammar dessa aspekter betydligt mer 

än yrkesläraren. Det blir för dem viktigt att prata om saker som rör hur man 

är mot deltagarna och vad det har för betydelse. Betoningen av det egna för-

hållningssättet kan antas påverka vad som förs fram och görs gemensamt 

med de andra lärarna och kan förklara Yeslärarnas strävan till att ”snurra” 

kring frågor gemensamt för att skapa en mer gemensam förståelse avseende 

förhållningssättet.  

8.2.4 Exemplets makt – en del av en pågående 

institutionalisering 

Yestänket finns inte nedskrivet i någon större utsträckning utan det upprätt-

hålls genom samspelet mellan lärarna och representanter för Basta. Det görs 

stora ansträngningar för att bevara Yestänket som det normsystem som har 

byggts upp i Basta och Yesutbildningen. Upprätthållandet sker inte genom 

skrivna föreskrifter utan främst handlar det om, vad som beskrivs som, det 

goda samtalet och exemplets makt. För att ta del av Yestänket framstår ett 

aktivt deltagande i samtal vara en nödvändig förutsättning. Det räcker dock 

inte med verbala överenskommelser, utan den gemensamma förståelsen 

bygger på att det också kommer till uttryck i hantering av uppgifter på ett 

likartat sätt (avseende bemötande av deltagarna). I brist på skriftliga doku-

ment och utarbetade rutiner uppstår risker för glapp för nya medarbetare 

avseende förståelse av (gemensamma) arbetsuppgifter. Nya medarbetare 

upplever brister avseende information om vad som gäller, det är något som 

framkommer med tiden genom samtal lärarna emellan. För att bli delaktig i 

den kollektivisering Yestänket utgör förutsätts att t.ex. konflikter mellan 

åsikter eller sätt att göra uppmärksammas och görs offentliga, d.v.s. tillgäng-



118 
 

liga för de andra. Det är först då, genom samtalet, som Yestänkets idéer och 

de premisser som är styrande blir synliggjorda. Resultaten tyder på att det 

finns en bristande tilltro till möjligheten att institutionalisera ett normsystem 

som Yestänket och Bastas ideologi, som ligger till grund för det justerande 

arbetssättet, genom att formulera nedskrivna regelverk och policydokument. 

     Samtidigt är det möjligt att se exemplets makt och det goda samtalet som 

strategier för en institutionalisering av Yestänket och Bastatänket. Normer 

för vad som är rätt alternativt fel bärs upp av de personer som man ser som 

nyckelpersoner inom Basta och Yesutbildningen. Detta får som konsekvens 

att beroendet av nyckelpersoner kan ha en påverkan på vad det innebär att 

vara ett gott exempel.  

8.3 Yestänkets och utbildningsledarens reglerande 

funktion 

Lärarnas mål och avsikter är i många avseenden styrda med utgångspunkt i 

Bastas ideologi och Yestänket, samtidigt som det finns en stark personlig 

styrning genom utbildningsledaren som i hög grad kan sägas personifiera 

Yestänket.  

8.3.1 Utbildningsledaren som referenspunkt 

Genom intervjuerna blir det tydligt att stora delar av det som utgör Yestän-

kets mer konkreta sidor personifieras i utbildningsledaren och hennes sätt att 

vara gentemot deltagarna och personalen. Rektorn Irene berättar att hon tror 

att det är möjligt att någon annan person än den nuvarande utbildningsleda-

ren skulle kunna leda utbildningen, men att denne i sådana fall först måste 

skolas in. Vad är det man måste skolas in i? Vad är det som gör Yesutbild-

ningen så speciell? 

Jag kan känna såhär vad synd att jag inte träffade Lena tidigare, för hon har 
ett förhållningssätt som jag beundrar väldigt, och det tycker jag är att hon ser 
varje elev eller hon ser varje människa skulle man kunna säga. Hon kritiserar 
aldrig och hon är aldrig ironisk eller elak, eller trots att det ibland skulle kun-
na vara lätt bli sådan så håller hon alltid en väldigt respektfull dialog med 
människor. Hon ger aldrig upp hon blir nästan aldrig arg och jag tror att det 
är en väldig styrka även om hon också kan vara, hon är ju tydlig också så att 
det är ju inte så att hon luddar till saker och ting, men hon lägger över så 
mycket på deltagarna att få vara med och bestämma och det provocerar ju 
många i början, men jag tycker det är suveränt det sätt hon bemöter männi-
skor på. Hon tror alla om gott och hon tror att alla kan och hon visar det stän-
digt tycker jag. Tänk om alla var sådan [skratt] jag tycker det är väldigt fint. 
(Rektor Irene, 11/10) 

 



119 
 

Det är i utsagan få kopplingar till Basta och främst till utbildningsledaren 

Lena som person, inte till någon mer övergripande idé. Yestänket kan man 

säga förkroppsligas genom utbildningsledaren. Hon blir den som avgör vad 

som är enligt ett Yestänk eller inte. Utbildningsledaren reflekterar själv över 

det i en intervju: 

Det som Eva och jag var inne på lite är hur tydlig är utbildningen med det där 
fundamentet, och det tycker jag är väldigt spännande. För mig så finns det ju 
bara, och finns det bara i mig? och att jag i alla sammanhang, för mig är det 
bara självklart att det finns där, men det är inte kommunicerat, men då det är 
ju verkligen jätteviktigt att få syn på det på alla sätt. (Intervju Eva och Lena, 
12/10) 

 

Bilden av att Yestänket utgår från utbildningsledaren stärks genom hur hon, 

vid sidan av Bastatänket, ser sig själv som den självklara referenspunkten i 

relation till de övriga lärarna. Hon ser det som att hon skapar stödstrukturer 

för de andra lärarna för att ”få en pedagogisk gång eller lägga upp en lektion 

metodiskt”.  

Det som jag tänkte att jag måste medvetandegöra också är att när man säger 
till så gör man det här ute [i datorsalen]. Säger man till om en vapensida [på 
internet] i rummet då försätter man sig direkt i en maktsituation, och den som 
blir tillsagd offentligt får direkt ett underläge. Och där kan jag se att där har 
jag inte medvetandegjort för dem [lärarna] vilka konsekvenser sådant får för 
det får en motkraft på en gång … Alltså jag skulle föra ett samtal här [med 
deltagaren på hennes rum] "vad händer, hur tänker du, hur är det just nu?" 
alltså snurra det i en i ett samtal (Utbildningsledaren Lena, Eva och Lena, 
11/12) 

 

     Uttrycket att det är något som hon måste medvetandegöra för de andra 

lärarna kan ses som att det är något som måste korrigeras för att det ska utfö-

ras på ett utifrån Yestänket kompetent sätt, så som det företräds av utbild-

ningsledaren. Hon har utvecklat strategier i mötet med deltagarna som inte 

fullt ur är kommunicerade till de andra lärarna. Delar av Yestänket är inte 

fullt ut explicitgjorda. I samband med att utbildningsledaren allt mer gått ur 

undervisningen och ansvarsfördelningen därmed förändrats kommer detta 

allt mer upp till ytan.  

8.3.2 Tolkningsföreträde i Yesutbildningen 

I och med utbildningsledarens roll som ansvarig för utbildningen har hon en 

reglerande funktion där hon avgör vad som är rätt att göra. I många av lärar-

nas uppgifter som rör deltagarna sker ett resonerande mellan lärarna. På så 

sätt finns en jämlikhet mellan lärarna och detta uttrycks också av flera av 

lärarna, men i flera fall framträder det tydligt vem som har tolkningsföreträ-

de och vilka som ska rätta sig efter det. Ett exempel på det är när utbild-
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ningsledaren och yrkesläraren går igenom med deltagarna inför den första 

praktikperioden:  

Det blir lite diskussion om hur det fungerar för de som ska äta lunch ute. Det 
kostar 70 kr om dagen för lunch, ”för min ekonomi funkar inte det, hur löser 
man det”, undrar utbildningsledaren Lena. Hon frågar yrkesläraren Åke hur 
de löser det på skolan där han jobbar. Han börjar då förklara att vissa arbets-
platser betalar, men de som får betalt får betala lunchen själva, men det vill 
inte vi veta något om säger yrkesläraren [och implicerar att en del får svarta 
pengar]. Utbildningsledaren reagerar starkt och säger att ni får absolut inte ta 
emot svarta pengar, inte under några som helst omständigheter! Det är be-
drägligt att ta emot svarta pengar - att ta mot lön samtidigt som man går på 
CSN. Det är inte ok att jobba svart! Säger hon med eftertryck. Hon berättar 
att en kille som gick här förut blev avstängd för att jobbat svart, men han fick 
komma tillbaka sedan. Utbildningsledaren säger ”hör av er till mig om ni blir 
erbjudna det”. (fältnotering, 1/9) 

Vad som är Yesutbildningens ståndpunkt i denna fråga tydliggörs genom att 

utbildningsledaren tydligt markerar att svarta pengar inte får förekomma. 

Det sker en korrigering av yrkesläraren och hans sätt att se på svart lön och 

lunchfrågan under praktik. Det blir tydligt att det är utbildningsledaren som 

representerar Yesutbildningen och de värderingar som de står för. I egenskap 

av utbildningsledare har Lena utrymme att ta tolkningsföreträde i vad som är 

adekvat hantering av gemensamma uppgifter, och kan beskrivas som den 

lokala kulturens grindvakt. Det är i huvudsak utifrån hennes bedömning av 

förhållningssätt som andra lärare bedöms gå rätt eller fel. 

Utbildningsledaren är dock inte ensam i detta. I kritiska situationer blir 

det tydligt att för vissa frågor har några av lärarna ett tolkningsföreträde. 

Yeslärarna (delvis också lärarassistenten Anna) kan beskrivas i högre grad 

företräda Yestänket och det blir deras uppgift att förmedla det till främst 

yrkeslärarna och andra personer som bedöms ha ett mer perifert förhållande 

till Yesutbildningen. Ett exempel på detta är när utbildningsledaren Lena och 

läraren Eva ska ta ett ”snack” med en av yrkeslärarna. Det hela startar med 

att yrkesläraren delade ut ett oförberett prov till deltagarna i kursen Arbets-

miljö och säkerhet. I kursen arbetade läraren Eva och yrkesläraren Åke till-

sammans. Läraren Eva som var kursansvarig hade inte fått någon informa-

tion om provet i förväg. Det visade sig att provet rättades summariskt, något 

som en av deltagarna reagerade på. Deltagaren blev irriterad på att han fått 

rätt på sådant som han inte ens gjort och att han fick för många rätt. Läraren 

Eva såg det som ett uttryck för att proven ”snällrättades” och senare under 

dagen diskuterade Eva och utbildningsledaren Lena kring att ”snällrättning” 

är ingenting som de sysslar med. Det beskrivs inte var förenligt med ett Yes-

tänk, utan att allt som görs ska ha en tydlig mening. Detta kan ses som ett 

uttryck för att utbildningsledaren och läraren Eva ser sig själva representera 

vad Yestänket står för och på så sätt legitimera varför de kan ta ett snack 

med yrkesläraren om detta.   
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8.3.3 ”Nä men fan tänk Basta…”  

Ett annat sådant exempel där Basta och Yestänket används som referens är 

en situation när en av lärarna ”höll på att gå fel” och var ”vilsen”: 

Men jag vet att jag hade en diskussion i Stenvillan med Anna, när vi flyttade 
ut utbildningen från Basta till Stenvillan, så där uppstod efter någon månad 
någon slags konflikt där, att det var något annat fundament, eftersom det var 
en ny byggnad och vi flyttade ut från Basta och så där, då gungade de i vad 
som gällde i fundamentet sådär tills jag säger "nä men fan tänk Basta, tänk 
som att vi är på Basta", och då gick de rätt. Alltså det finns något tänk här, 
Anna bara, jag kan fortfarande se henne hur hon bara "jaa" hur hon landade i 
det här "jaha tänk Basta", så gick hon ut och bara var Anna. (Utbildningsleda-
ren Lena, intervju Eva och Lena, 12/10) 

 

Utsagan ovan tydliggör vikten av ett Yes- eller Bastatänk för att göra rätt.     

Yestänket kan sägas utgöra en objektifiering av den rådande kulturen och har 

blivit till något som man nu förhåller sig till som om det vore något mer eller 

mindre fast givet och definierat. Exemplen ovan stärker en sådan tanke är 

hur Yestänket används som normgivande, som i situationen när Yeslärarna 

tar ett samtal med yrkesläraren för att medvetandegöra honom om vad som 

är förenligt med ett Yestänk, eller när utbildningsledaren säger till en av 

lärarassistenterna att ”tänk Basta”. Genom samtal och exemplets makt, blir 

Yestänket inte något som bara de enskilda lärarna bär upp, utan det bärs upp 

kollektivt.  

     Yestänket har en reglerande funktion i den meningen att det utgör en 

övergripande idégrund för verksamheten och på så sätt är styrande för vad 

som är att se som utbildningens huvudsakliga arbetsuppgifter, och det är 

med utgångspunkt i de normer och värderingar som ryms i Yestänket som 

många arbetsuppgifter skapas. Hur man som lärare ska förhålla sig till delta-

garna, men också att alternativa arbetsuppgifter kan skapas i syfte att möta 

deltagarnas behov. Yestänket verkar handlingskoordinerande i den meningen 

att det gör det möjligt att dela förståelse för vilka uppgifter som prioriteras i 

verksamheten. Detta är frågor som berör hur arbetet organiseras och som 

kommer att utvecklas mer i nästa kapitel. 
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9. Organiserande och utförande av 

arbetsuppgifter  

I detta fjärde resultatkapitel berörs hur den dagliga verksamheten organiseras 

genom olika former av samspel mellan lärarna. Det är en verksamhet som 

präglas av att det finns ett stort antal deltagarrelaterade situationer att stän-

digt ta tag i, en ström av situationer att ta ställning till och i en del situationer 

beskrivs det som nödvändigt att beslut fattas relativt omgående. Hur verk-

samheten organiseras får konsekvens för hur och vilka beslut som fattas.  

9.1 Formella och informella mötesarenor 

I intervjuerna och observationerna framträder olika former av möten och sätt 

att kommunicera mellan lärarna. Möten som fyller flera olika funktioner. En 

stor del av arbetstiden, utöver undervisningen, ägnas åt att planera och koor-

dinera kommande undervisning och examinationer, men också att diskutera 

ärenden som rör enskilda deltagare.   

9.1.1 Möten och information i arbetet 

Yesutbildningen har som nämnts tidigare vuxit kontinuerligt sedan starten 

för tre år sen. Det har inneburit att behovet av planerade möten och spridning 

av information har förändrats. Innan forskningsstudien påbörjades hade man 

en form av personalmöte en gång i månaden. I samband med att personal-

styrkan ökade och att Yesutbildningen under en period även bedrev verk-

samhet på en annan ort och lärarna på så sätt arbetade på två ställen växte 

behovet av mer täta personalmöten.  

Det var där jag reagerade på, just det här organisationsmässiga och informa-
tionsmässiga [liten paus], att när personalgruppen växer så måste fler få till-
gång till den information som bara Lena sitter på. Innan jag kom in så hade 
de ett samarbete där, Namu och Lena var väldigt tighta och även en lärare 
som nu slutat. Då var det de tre som bara var här i huset, sprang på varandra 
hela tiden, och alla deltagarna var här i huset så de kunde ha en väldigt snabb 
informell information, och alla visste allt hela tiden. Men nu när vi delade 
upp oss då, både i den andra utbildningslokalen och här [på Basta], och per-
sonalgruppen växte och jag kom in som ny, då funkade det plötsligt inte. 
Men de var fortfarande kvar i det här gamla systemet för det är så de har job-
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bat in det. Så det hände plötsligt en massa, och fattades en massa beslut, och 
utböts en massa information som jag plötsligt inte visste, och då när jag var 
ny på arbetet och ska försöka ta egna initiativ så bara ”nä nä det där har vi re-
dan beslutat om, det pratade vi om i måndags” (Läraren Eva, 14/8) 

  

Sådant som informerades vid spontana möten på ena stället vidarebefordra-

des inte till dem som arbetade på det andra stället och därmed ökade risken 

för missförstånd och att man handlade utifrån skilda förutsättningar. Utsagan 

ovan beskriver även vikten av de uppbyggda relationerna mellan lärarna som 

gjorde att det räckte med korta avstämningar. Som ny i gruppen var det svårt 

att få samma tillgång till den informationen.  

     I samband med terminsstarten på hösten börjar de hålla personalmöte var 

14:e dag där samtliga fast anställda förväntas delta. Tidigare hölls ett perso-

nalmöte en gång i månaden, vilket de märkte var för sällan eftersom de inte 

hann gå igenom allt som hände under en månad på ett möte. Personalmötena 

fyller funktionen att samla alla och se till att viktig information når alla be-

rörda. Till mötena har lärarna utvecklat en dagordning med ett antal åter-

kommande punkter som de alltid försöker hinna gå igenom.  

De gånger vi hinner försöker vi gå igenom alla deltagare, det står alltid på 
agendan, men det är inte alltid man hinner, men det är önskemålet och se. 
Men annars är det om någon elev behöver någon speciell lösning så engage-
rar man sig i det. Allmänt information om vad som händer i projektet från 
partnerskapet, eller ekonomin, ja saker på gång, eller nya idéer som kläcks 
det kan ju variera, men vi försöker väl ha några sådana här fasta punkter. (Lä-
raren Eva, 14/8) 

 

Personalmötena fyller inte bara funktionen av att diskutera deltagar- och 

utbildningsrelaterade ärenden. De har även en utvecklad social funktion där 

lärarna strävar efter att synliggöra varandra.  
 

De här onsdagsmötena upplever jag jäkligt, ursäkta språket, väldigt positivt. 
För att det kommer alltid en fråga "hur mår ni?", och det försökte jag införa 
på lärarlaget på teknikgymnasiet "va fan ska vi prata om sådant för [skratt 
bland alla], det ingår inte i lärarlaget". Men jag sa att det är skitbra det gör de 
ute, nästan varje vecka går runt laget och talar om hur vi mår "fan det behö-
ver vi inte ha reda på". Men det tycker jag är skitviktigt hur vi mår, att kunna 
tala om hur vi mår för det känns ju, det finns ju en aura runt en del utav gub-
barna att de mår inte bra. (Yrkesläraren Åke, reflektionsmöte, 30/5) 

 

Personalmötena förefaller ha ett upplägg som skiljer sig på ett positivt sätt 

från yrkeslärarens tidigare erfarenheter av möten i den gymnasieskola han 

också arbetar vid. Att vara intresserad av varandras välmående tycks bryta 

mot föreställningar om ett lärarmötes funktion. Den starka sociala omsorg 

som visas mot deltagarna vid Yesutbildningen visar sig också finnas för 

varandra i lärargruppen.   
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9.1.2 Tillgänglighet för möten 

Framträdande i det insamlade datamaterialet är hur många beslut som fattas 

genom relativt snabba och delvis spontant uppkomna möten mellan lärarna. 

Det gäller såväl planering av undervisning som annan planering. Hög till-

gänglighet till varandra blir en förutsättning för samordningen av verksam-

heten genom att kunna stämma av med varandra vid ofta korta oplanerade 

möten. Möten som sker löpande i vardagen i ”flygande fläng” som en av 

lärarna uttrycker det.  

     Det förhållandet att man flyttat all undervisning till en lokal har dock inte 

gjort att det är helt problemfritt. I och med att yrkeslärarna inte är på plats i 

samma utsträckning som Yeslärarna får de inte alltid den information som 

kommer från de snabba möten som sker mellan de andra, exempelvis att 

schemat ändrats den kommande veckan. Det blir tydligt i samtalen med lä-

rarna att tillgängligheten till varandra och därmed möjligheten till spontana 

möten är mycket värdefull.      

Jag tycker många av dem bästa diskussionerna faktiskt har hänt, du vet Lena 
sitter på sitt kontor och så kommer man in innan man ska gå hem, och sedan 
kommer någon annan in, och sedan skulle någon komma in bara för att lämna 
nyckeln, men då har det redan dragit igång en diskussion som alla som kom-
mer som ramlar in i, så de tycker jag oftast är dem mest givande. Sedan har vi 
schemalagda möten, problemet med dem är att de ofta har en så lång dagord-
ning så då har vi inte hunnit med hälften, medan dem här spontana ger mer 
utrymme att babbla och prata. (Läraren Namu, 15/8) 

 

I intervjuerna och observationerna framträder en bild av att man söker upp 

varandra när man behöver bolla en fråga. Allt hinns inte på personalmötena 

utan många frågor avhandlas vid mer spontana möten. De informella mötena 

framstår som nödvändiga för att man ska kunna vara öppen för alternativa 

lösningar på uppkomna problem. Att då vara tillgängliga för varandra och 

gemensamt snurra kring arbetsuppgifter har stor betydelse.  

Och det som jag har upplevt har varit svårt under det här året det är att vi, 
alltså det bygger på en tillgänglighet att vi är samlade, att vi finns när någon-
ting dyker upp, alltså nästan kunna in på rummet och säga "nu dyker det här 
upp vad sjutton vi måste snurra kring det här", vad gör vi, hur tänker vi till-
sammans. När vi varit på två ställen så upplever jag att det blir sådana här 
stopp, därför att det kan räcka med att det går en eftermiddag för lång tid in-
nan man har fattat ett beslut så skenar saker iväg. (Utbildningsledaren Lena) 

 

     Undervisningen ligger för lärarna antingen på för- eller eftermiddagen, 

vilket innebär att drygt hälften av dagen ägnas åt andra aktiviteter än under-

visning. Hur övrig tid fördelas ser lite olika ut beroende på vem av lärarna 

som fokuseras. Efter återgången till endast en plats att bedriva undervisning 

är den fysiska tillgängligheten till varandra stor. I synnerhet när det gäller de 
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tre Yeslärarna men även till lärarassistenten Anna och praktikansvarige 

John. I och med att skoldagen är upplagd på så sätt att deltagarna läser yrke 

på förmiddagen och entreprenörsämnen på eftermiddagen innebär det att 

Yeslärarna har förutsättningar för gemensam tid så gott som varje dag.  

9.1.3 En alternativ kommunikationsväg 

På grund av att de på utbildningen rekryterat fler lärare samt att de under en 

period var uppdelade på två undervisningslokaler började utbildningsledaren 

Lena varje söndag kväll skicka ut ett veckobrev till alla i personalen. Syftet 

med brevet var från början att ta upp ”så här ser veckan ut”, så att alla fick 

tillgång till information om vad som händer.  Det fanns en upplevelse av att 

utbildningsledaren hade mycket information som inte kommunicerades ut.  

Det som hände då var att Lena började skicka ut veckomejl, varje måndag så 
ramlar det ner ”det här ska hända, de och de personerna kommer jag möta, el-
ler vi får besök då och då, ansvaret för den och den kursen ligger där”, och då 
vet man i alla fall vad som är planerat hyfsat sådär en vecka framåt, och se-
dan om det blir ändringar så vet man åtminstone vad som har blivit ändrat [li-
tet skratt]. Även om man får reda på det i efterhand, ”jaha det blev inte den 
lektionen det blev så istället okej”, men att man ändå har någon slags grepp 
om vad är det för flöden den här veckan, vad är det som ska hända. (Läraren 
Eva, 14/8) 

 

Veckobreven är uppskattade, i synnerhet av dem i personalen som inte är 

fysiskt närvarande varje dag. Exempelvis rektorn Irene: 

 
Dina veckoplaneringar tycker jag är suveräna, det ger ju väldigt många in-
formationer om vad som ska hända vem som ska göra vad, ibland händer det 
saker ändå men det är tur att vi har mejlen... (Rektor Irene, reflektionsmöte, 
3/5) 

 

     Veckobreven har med tiden utvecklats från att vara främst information 

om veckan som kommer, till att vara ett medel för utbildningsledaren att nå 

ut med sina tankar och idéer och därmed en form av styrning av lärarna och 

utbildningen.   

… men sen har det blivit ett sätt att styra på något sätt. Mina förväntningar på 
oss alla på mig själv alla under en vecka, det kan vara alltifrån "Marina den 
här veckan nu tycker jag att det är viktigt du, allt ifrån att nu fikar vi med del-
tagarna” [litet skratt] (Utbildningsledaren Lena)  

 

Utbildningsledaren beskriver att veckobreven utvecklas till att göra att hen-

nes röst nu når flera vägar. De innehåller allt från information till uppma-

ningar för lärarna att tänka på. De kan också användas som underlag för 

fortsatta samtal. Veckobreven är ett medium där vissa frågor väcks av ut-
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bildningsledaren Lena för att sedan behandlas av alla under personalmötena 

eller vid andra möten mellan lärarna. Veckobreven fyller en funktion som 

stöd för lärarna om vilka uppgifter som fokuseras under den kommande 

veckan.  

9.2 Ett gemensamt meningsskapande 

För Yeslärarnas hantering av arbetsuppgifter och uppkomna problem blir 

samspelet dem emellan ett nyckelmoment. Samspelet handlar om kollegialt 

stöd i form av erfarenhetsutbyte vilket skapar förutsättningar för att utveckla 

alternativa sätt att bemöta deltagarna. Vissa ärenden och samtal med delta-

garna kräver mer av finkänslighet i bemötandet. Inför sådana samtal diskute-

rar och bollar lärarna många gånger med varandra. En funktion dessa lärar-

samtal fyller är att få stöd och idéer om hur samtal med deltagarna ska 

genomföras, d.v.s. att de snurrar för att hitta alternativa lösningar på sådant 

som identifierats som problem. Ett exempel på det är hur läraren Eva aktivt 

söker stöd för att hantera något som hon uppfattar som ett problem. I den nya 

gruppen med utbildningsdeltagare känner hon att hon behöver stöd för hur 

hon ska bemöta en av deltagarna. Genom att lyfta fram erfarenheter kring 

tidigare problematiska situationer skapas möjligheter att gemensamt finna 

alternativa handlingsstrategier för kommande liknande situationer.  

De [läraren Eva och utbildningsledaren Lena] börjar sen prata om [deltaga-
rens namn]. Utbildningsledaren menar att han behöver strukturer. Läraren 
Eva tar upp att [deltagarens namn] pratar mycket och spånar iväg för långt 
ifrån innehållet. Eva vill ha tips från utbildningsledaren på hur hon kan be-
möta honom, om det fortsätter vill säga. Utbildningsledaren säger att när hon 
undervisar bekräftar hon mycket för att visa att man lyssnat, och sedan kan 
man diskutera vidare. Hon tror att det kan vara så här i början. (Fältnotering, 
28/8) 

 
Lärarna lyfter problem och svårigheter kring det de möter i undervisningen 

med de andra lärarna. De söker aktivt stöd hos de andra lärarna för att kunna 

förändra sitt bemötande av deltagarna. För läraren Eva leder det refererade 

samtalet till att alternativa handlingsstrategier utvecklas och ett par dagar 

senare sätter sig hon ned med deltagaren i fråga och diskuterar igenom det 

hon ser som problemet. 

     Dessa former av samtal är inte avgränsade till att den mindre erfarna sö-

ker stöd, utan det rör sig om ett ömsesidigt utbyte mellan Yeslärarna. De 

lägger fram problem, rörande planering, deltagare mm. för varandra och 

diskuterar tillsammans. Få saker undanhålls, det mesta diskuteras öppet mel-

lan lärarna. Detta är ett samspel som främst sker mellan Yeslärarna, men 

även övriga lärare och lärarassistenterna deltar när de finns på plats. I samma 

möte som utsagan ovan är hämtad ifrån diskuterar lärarna också inskriv-
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ningssamtal som utbildningsledaren Lena ska hålla med tre av deltagarna 

som det börjat lite knackigt för. De försöker tillsammans vrida på problemet 

och funderar över det ur deltagarnas perspektiv. Lärarnas samtal som de 

själva beskriver som ”snurrande” utgör en gemensam reflektion, en form av 

gemensamt meningsskapande.  

9.2.1 Synliggörande av alternativa handlingsstrategier 

Framträdande i datamaterialet är lärarnas många gånger lösningsorienterade 

förhållningssätt till uppgifter de möter i arbetet. Som beskrevs ovan blir till-

gängligheten till varandra av stor betydelse för att kunna bolla idéer mellan 

varandra. En situation som på ett illustrativt sätt visar vikten av tillgänglighet 

till varandra och hur lärarna har ett lösningsorienterat förhållningssätt till 

sina arbetsuppgifter är hämtad från den andra observationsdagen, en vecka 

innan kursstart. Under den första perioden på höstterminen är det planerat att 

deltagarna ska ha datorkunskap parallellt med en kurs i Arbetsmiljö och 

säkerhet. På morgonen när de kommer till utbildningslokalerna visar det sig 

att det har varit inbrott i undervisningslokalen och att datorerna är stulna.  

Läraren Eva och utbildningsledaren Lena träffas på kontoret. Utbildningsle-
daren berättar det hon vet och hur det eventuellt har gått till. Hon har fått be-
sked från Basta att nya datorer ska beställas direkt. De börjar diskutera hur 
detta påverkar utbildningen. Utbildningsledaren föreslår att de flyttar den in-
ledande datakursen och istället börjar med en annan. De diskuterar sedan lite 
fram och tillbaka hur man kan lösa detta på bästa sätt. De kommer överens 
om en lösning och läraren Eva tycker att detta är plan B men att plan A är att 
försöka få tag på nya datorer. Utbildningsledaren håller med. Beslut tas i 
samstämmighet och bägge lyssnade till varandras förslag. En kort stund ef-
teråt när alla är samlade berättar utbildningsledaren om hur de tänkt lösa situ-
ationen med att datakursen inte kan hållas som planerat. Läraren Namu håller 
inte riktigt med om det nya upplägget och menar att det då blir för mycket 
yrkesämnen på en dag. Man diskuterar lite och kommer sedan överrens om 
ett nytt upplägg [utbildningsledaren tar öppet emot förslagen från Namu]. Lä-
rarassistenten Anna föreslår då att man kan ha halva gruppen i deras andra 
utbildningslokal då den är tom och andra i den gamla datasalen. Först ställer 
sig utbildningsledaren frågande till detta, men efter en kort diskussion och 
förslag på hur det kan gå till så kommer de överrens om att de nu har tre al-
ternativa lösningar på situationen, men att man kan avvakta med att se hur de 
ska göra. Det känns som ett öppet samtalsklimat och man respekterar var-
andras åsikter. Utbildningsledaren lyssnar och är öppen för förslag från de 
övriga i gruppen. (Fältnotering, 15/8) 

 

Situationen som uppstod kunde ha skapat stor oordning inför kursstarten, 

men hanteras på ett sätt som skapar alternativa lösningar för hur undervis-

ningen kan organiseras så att deltagarna inte ska gå miste om någon under-

visningstid. Genom att samtala med varandra och ta in synpunkter från alla 

uppstår flera olika handlingsalternativ att välja mellan. I situationen ovan 



128 
 

hade utbildningsledaren Lena och läraren Eva själva först kommit med en 

lösning på problemet eftersom det var de som satt på kontoret tillsammans 

(det hade lika gärna kunnat vara läraren Namu och utbildningsledaren Lena, 

utbildningsledaren är dock den givna utgångspunkten när beslut ska tas). När 

de senare har ett informationsmöte där ytterligare några av lärarna är med, 

uppkommer nya handlingsalternativ som också vägs in. Problemet löses 

dock tillslut genom att datorerna återfinns under eftermiddagen och därmed 

kan den ursprungliga planeringen fortsätta att gälla. Som läraren Eva ut-

trycker det ”Man säger ja och så hittar man en lösning”. Genom att hela ti-

den söka alternativa sätt att hantera situationen fastnar de inte i att situationer 

inte går att lösa. Det kollegiala samspelet skapar förutsättningar för synliggö-

rande av alternativa handlingsstrategier. 

9.2.2 ”Då kände han ju igen hur vi snurrar…”  

Följande utdrag kommer från en intervju där det refereras till ett personalmö-

te som ägde rum ett par dagar tidigare. Samtalet handlar om en situation där 

de misstänker att en deltagare fuskat: 

[Lärarassistenten] Anders har ju inte riktigt varit med här, han har ju inte va-
rit med i lärarperspektivet förut så han har ju inte hört att vi har snurrat kring 
det här tidigare. Men sedan direkt då när vi börjar snurra "ja undrar varför gör 
han så". Men sedan är det ju Anders som kommer på "men han kanske går ut 
på toaletten för att det är ett sätt att tänka och samla tankarna", att det inte be-
höver vara, för har han en bok gömd på toaletten? Alltså man börjar ju grubb-
la på varför han går på muggen, där kan han ju inte ha en bok gömd, så det 
var mera så, sedan var ju han inne i Yestänket, direkt kopplar han på, men 
från början var ju han "han fuskar" (Utbildningsledaren Lena, intervju Eva 
och Lena, 1/9)  

  

Utdraget ovan är intressant av flera skäl. Utbildningsledaren Lena menar att 

lärarassistenten Anders till en början är bestämd i sin bedömning av deltaga-

ren och därför förslår strategier för hur det ska avslöjas att han är en fuskare. 

Utbildningsledarens förklaring till lärarassisten Anders agerande är att han 

"inte riktigt varit med här" och "han har ju inte hört att vi har snurrat kring 

det här tidigare, men sen direkt när vi börjar snurra" då är Anders med. Ut-

bildningsledaren refererar till att samtalsformen inbjuder till ett sökande av 

alternativa lösningar och tolkningar kring hur en situation kan förstås.  

     Vad är det i samtalet som gör att lärarassistenten Anders gör den om-

svängningen i sin attityd? Utbildningsledaren Lena och läraren Eva försöker 

tillsammans utveckla detta och det är till Yestänket som de återkommande 

refererar.  

Forskare: på vilket sätt var han inne i Yestänket, vad är det du tänker då? 



129 
 

Utbildningsledaren Lena: Jo alltså att när vi började snurra mer kring vårat 
”vad står det här för” [deltagarens eventuella fusk] och ”vad är det för någon-
ting, och hur kan vi stötta honom”, då kände han ju igen hur vi snurrar  

Läraren Eva: Att man tar bort dömandet, man dömer honom inte som dålig 
omoralisk som en fuskare, att han gör något fel, utan att man istället är mer 
neutral, "varför gör han det, och vad behöver han för att komma på banan och 
klara av dataproven bättre, för nu verkar han ha problem med något, att han 
försvinner och han låser sig, och allt som tycks tyda på fusk då, att man då 
istället, ja skala bort värderingarna kring det om det är bra eller dåligt att han 
gör så, utan mer varför gör han det. 

Utbildningsledaren Lena: och att det är ett stödjande, i stödstrukturer som vi 
försöker hitta för [deltagarens namn] skull (Intervju Eva och Lena, 1/9) 

 

Samtalet är en central del i ett gemensamt meningsskapande om deltagar-

nas behov. Genom att tillsammans diskutera och synliggöra deltagarna ska-

pas möjligheter för att bemöta deltagarna utifrån likartade förutsättningar. 

Det ses som viktigt att flera är med och "snurrar" i och med att de är flera 

som möter deltagaren i och utanför undervisningen. Genom att flera är med 

och samtalar skapar det perspektiv på en situation/händelse och på så sätt 

möjlighet till en ökad förståelse av vad som har hänt. Samtal ligger till grund 

för ett förändrat bemötande och riktar en uppmärksamhet mot eventuella 

signaler lärarna kan läsa in att deltagaren ger uttryck för. Detta är ett arbets-

sätt som beskrivs vara signifikant för Yesutbildningen, att de sitter tillsam-

mans och diskuterar dessa typer av ärenden just för att skapa en ökad förstå-

else kring situationen. 

     Utbildningsledarens förhållningssätt har en stor betydelse för att samtalen 

får den karaktär de får. För det är något som gör att Anders första inställning, 

att sätta dit deltagaren, inte får gehör i gruppen. Utbildningsledaren näst intill 

"rättar" in Anders i ledet, han hade ju bara inte varit med när de snurrat kring 

detta, d.v.s. han visste inte hur man gör som Yeslärare. Situationen visar hur 

starkt styrande samtalet är för vad lärarna kan tänka kring, något som visar 

betydelsen av samtal som arbetsformen och hur lärarna pratar om en arbets-

uppgift. 

9.2.3 ”Men vi blir ju också utmanade” – kontinuerlig feedback 

mellan lärarna 

Det är inte bara deltagarna som stimuleras att tänka kring sina egna möjlig-

heter, utan även mellan lärarna eftersträvas kritisk reflektion. Den specifika 

miljön i utbildningen tillskrivs betydelse genom att den skapar förutsättning-

ar för att bli ”uppmärksam på vad man säger och vad man gör” och att ”Man 

tillåts inte att vara omedveten så länge här, för någonstans slår det tillbaka. 

Det är ett medvetandegörande hela tiden.” 
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Många kan ju gå omkring och ha de här idealen, att det ska vara jämlikhet 
och att man ska respekt och medmänsklighet, och allt i hopa det där. Men se-
dan konkret i sitt beteende och sitt förhållande och bemötande, för då är man 
känslostyrd, eller gammal vana eller vad det nu är. Men här kan man inte 
bara tåga på i ullstrumporna och göra som man är van, utan här blir man 
medvetandegjord om att "men hallå nu stämmer inte dina ord med dina hand-
lingar här, beter du dig verkligen som du tänker". Yestänket, att vi utmanar 
deltagarna hela tiden i sitt tankesätt, men vi blir ju också utmanade hela tiden. 
(Läraren Eva, reflektionsmöte, 18/10) 

 

Det beskrivs som ett ständigt pågående medvetandegörande av vad man gör. 

Det framkommer att en anledning till att sättet att vara mot andra uppmärk-

sammas på Basta och i Yesutbildningen är att flera av deltagarna och lärarna 

har erfarenheter av att tidigare på olika sätt ha blivit nedtryckta av allt ifrån 

lärare till olika sorters socialarbetare. De pågående samtalen gör att de blir 

medvetna om sitt sätt att agera. 

Det var ju som idag bara det exemplet, nu är jag i Stenvillan där vi har de här 
tre irakiska kvinnorna, och jag träffar inte dem särskilt ofta så att jag hänger 
inte med i deras språkutveckling, utan jag har någon bild kvar av dem att lite 
lika på svenska. Så när jag förklarar för dem så är jag såhär tydlig och peda-
gogisk och visar boken och bordet, och Anders direkt bara "du de är rätt duk-
tiga nu för tiden, det är kränkande och vara så övertydlig, så lägg ned", me-
dan för mig är det helt omedvetet, jag tänker inte på det, men guardian angel 
där kommer Anders "men hallå glöm inte, bli medveten här har det hänt gre-
jer". (Läraren Eva, reflektionsmöte, 18/10) 

 
I exemplet ovan är det är inte någon av deltagarna som reagerade utan det är 

en av lärarassistenterna som suttit med på en lektion som uppmärksammar 

situationen. Senare under reflektionsmötet kommer vi åter in på hur detta 

med att ge varandra feedback påverkar lärarna. Sättet att prata och ge var-

andra feedback blir viktigt: 

Utbildningsledaren Lena: Det handlar om hur man förmedlar det, om det blir 
ett dömande då blir det bara taggarna utåt och man går i försvar. Men vi säger 
det på ett sätt så att det inte blir så.  

Lärarassistenten Anders: jag sa inte det till Eva för att trycka ned henne utan 
jag sa det för att kunna stärka henne, för att hon skulle bli bättre.  

Forskare: och du tar emot det på det positiva sättet?  

Läraren Eva: absolut, absolut! jag blir bara så tacksam, alltså jag vill växa. 
Att få feedback på det sättet det är inte hotande utan tvärtom det är en gåva, 
det är en gåva. (Reflektionsmöte, 18/10)   

 

Feedbacken ses som en del i ett växande och kan i exemplet ovan ses som en 

del i Evas utveckling som lärare. Feedbacksystemet beskrivs fungera för att 
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det bygger på att feedback ges på ett konstruktivt sätt och på att det finns ett 

förtroende mellan lärarna.  

9.2.4 Snurrande främst kring förhållningssättet 

Samtal av snurrande karaktär förefaller främst ske i frågor som rör lärarnas 

förhållningssätt till utbildningsdeltagarna. Reflekterande samtal som rör 

undervisningsmetodiska aspekter av lärarnas arbete är mindre vanligt före-

kommande. Ett exempel på avsaknaden av snurrande samtal om undervis-

ningsmetodiska aspekter är när läraren Eva upplever svårigheter i en av kur-

serna som hon ansvarar för. Hon känner inte att hon får deltagarna att förstå 

vad det är hon vill att de ska lära sig om hur man skriver en projektrapport. 

Detta leder till att hon funderar vad det kan bero på: 

Läraren Eva: nej jag vet inte hur jag ska hantera det, jag vet inte, konsekven-
sen blir att jag (kort paus), jag blir fundersam och så funderar jag naturligtvis 
är det mitt sätt att lära ut, eller är det som du säger att det är någonting hos 
dem som brister, och jag kan inte riktigt få fatt i vad.  

Forskare: är det någonting ni har pratat om i gruppen, reflekterat kring? 

Läraren Eva: (kort paus) neej jag tror inte det, jag vet inte... (6/11) 

 

Hon vet inte om hon ska lasta sig själv som lärare eller om hon ska se det 

som tillkortakommanden hos deltagarna. Detta är inget de direkt har samtalet 

om i lärargruppen, utan det är något som hon främst bär på och tänker kring 

själv. Denna bild bekräftas av utbildningsledaren Lena när hon reflekterar 

över att det är sällan de diskuterar frågor som rör hur man genomför en lek-

tion. 

Det är sällan jag säger "kom nu diskuterar vi nu plockar vi ned den, vad var 
det som, vad ville ni och hur gick det och vad är ni nöjda med och vad är ni 
inte nöjda med", det skulle man ju göra, på vilket sätt var det här en Yeslek-
tion (Utbildningsledaren Lena, 9/3) 

 

     Det tycks vara så att de undervisningsmetodiska aspekterna får ett be-

gränsat utrymme i samtalen mellan lärarna. Även om de i flera fall kan ses 

som invävda i frågor som rör förhållningssätt mot deltagarna. De snurrande 

samtalen mellan lärarna rör främst frågor om deltagarna och deras situation, 

inte den egna prestationen i undervisningen. Det finns exempel på situationer 

när lärarna tar upp sådant, men dessa rör mer om man som lärare har rätt 

förhållningssätt mot deltagarna.  
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9.3 Krockar mellan gemensamma och individuella 

arbetsuppgifter  

När lärarnas utförande av arbetsuppgifter fokuseras framträder händelser 

som visar hur gemensamma arbetsuppgifter ibland krockar med vad de en-

skilda lärarna ser som sina arbetsuppgifter. En sådan situation, som kan 

kopplas till en bristande koordinering av vad uppgiften under en lektion ska 

vara, uppstår i kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Läraren Eva och yrkeslära-

ren Åke arbetar med kursen och det är första gången de ska hålla i kursen 

tillsammans (kursen är den första deltagarna läser, parallellt med datorkun-

skap). De har inte gemensamt planerat innehållet på lektionerna, utan de 

pratade lite i telefon någon vecka innan kursstart. Enligt läraren Eva handla-

de samtalet mer om att hon ansvarar för kursen och att yrkesläraren ska ge 

stöd. Läraren Eva är den som främst har stått för planeringen och upplägget 

av kursen. Situationen som uppstod var vid en lektion som läraren Eva 

kommer lite försenad till. Yrkesläraren är där och har börjat undervisningen 

och har precis delat ut ett prov till deltagarna. Läraren Eva utbrister förvånat 

när hon kommer ”Ska ni ha prov, det visste inte jag”. En av deltagarna säger 

då att yrkesläraren berättade det för dem igår så det är lugnt för dem. Läraren 

Eva berättar för mig efteråt att hon blev ”chockad” över hur det hade gått till. 

Provet som delades ut var ett mindre oplanerat prov och syftet med provet 

framstår som oklart (både för mig som observatör och för Eva som är lärare). 

Läraren Eva reagerade på detta och tar upp detta med utbildningsledaren 

Lena vid ett senare tillfälle. De är båda överens om att prov alltid måste ha 

ett tydligt syfte.  

Bristen på koordinering av undervisning mellan yrkesläraren Åke och lä-

raren Eva skapar utrymme för yrkesläraren att handla utifrån en egen före-

ställning om vad som är ”bra att göra”, d.v.s. det möjliggör i högre grad att 

utgå från egna antaganden om vad som är uppgiften och hur man ska göra 

för att hantera den på ett adekvat sätt. Konsekvensen blir att det yrkesläraren 

gör krockar med vad som är utbildningens övergripande avsikt med under-

visningen och förväntan på hur prov används. Det finns i många fall en tro 

till att det finns en underförstådd delad förståelse mellan lärarna runt gemen-

samma arbetsuppgifter, men som i kritiska situationer ställer till problem när 

så inte är fallet.  

9.3.1 Vikten av att synliggöra arbetssätt 

I utbildningen har deltagarna möjlighet att välja om de ska göra proven 

muntligt eller skriftligt. I kursen Makt och ledning observerar jag att en av 

Yeslärarna i samband med muntlig examination av två deltagare på olika sätt 

ger deltagarna stöd att hitta rätt ord som relaterar till vad som tagits upp un-

der lektioner. Läraren skriver sedan ned det och det blir det underlag som 

sedan bedöms och betygssätts.  
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Jag sitter i rummet där läraren sitter med en deltagare, och hon gör en muntlig 
examination. Läraren ställer frågor som deltagaren svarar på och utvecklar 
lite tankar kring. Läraren leder deltagaren in i resonemang och hjälper till att 
sätta ord på vissa saker. (Fältnotering, 12/10) 

 

Läraren sitter sedan ned med en annan deltagare som valt att göra provet 

muntligt. Läraren hjälper till genom att tolka det deltagaren säger och klä det 

med andra ord. Deltagaren reagerar på lärarens tolkning av hans svar, som 

hon skriver ned som hans berättelse, med att uttrycka ”då fick jag in det”. 

Som observatör till situationen är min bedömning att deltagaren inte själv 

gjorde den kopplingen och han hade ingen aning om att det han pratade om 

relaterade till det man pratat om på lektionerna, d.v.s. det var inga kunskaper 

deltagaren själv hade, utan han pratade mer fritt utifrån egna erfarenheter. 

Denna bild stärks när deltagaren i slutet av dagen pratar med läraren om 

vilket betyg han kommer att få på sin examination: 

Läraren säger att han [deltagaren] ska få reda på hur han ligger till imorgon, 
så att han eventuellt kan förbättra det [läraren sa till deltagaren när de satt och 
skrev provet att detta kunde bli ett VG]. ”Det är ju bara att snacka mer då”, 
säger deltagaren och verkar vara nöjd.  (Fältnotering, 12/10) 

Som observatör av situationen är min tolkning av deltagarens uttryck att han 

har lurat systemet och menar att genom att bara ”snacka” så kan han få VG 

på ett prov. Lärarens agerande kan ses som att hon sätter ord på deltagarnas 

berättade erfarenheter och relaterar det till kursinnehållet. Men samtidigt 

uppstår frågan vad syftet med provet är? Under en intervju efteråt med lära-

ren kommer ämnet upp. Visst är det orättvist menar hon, men hon ser det 

som ett uttryck för egenmakt att man vet om att man behöver hjälp. På re-

flektionsmötet i december diskuterar vi kring hur lärarna ser på muntliga 

examinationer: 

Forskare: för jag tänker på sista kursen [attitydkursen] som jag satt med, blev 
det väldigt tydligt hur du [utbildningsledaren] tänkte kring betygssättningen, 
och det hade jag inte hört i tidigare kurser, för där gjorde du skillnad mellan 
var går gränsen mellan VG och MVG och G. Är det något ni har pratat om 
gemensamt, hur ni tänker kring muntlig examination. Finns den... 

Läraren Namu: alltså det beror på. När vi har ett skriftligt prov, det här tog 
jag för mig själv, men när det finns ett skriftligt prov med färdiga frågor då är 
det i princip att du bara ska läsa frågan, och eventuellt bara förklara fråga 
med andra ord, men aldrig förändra eller komma in på svaret, utan man skri-
ver bara ner det den personen säger, … För det har jag också märkt att man 
kan göra så här omedvetet, och ibland så upptäcker deltagarna det, och det är 
att när man ställer frågan såhär "säg Sveriges grundlagar", och sedan så om 
du säger alla då går jag över till nästa fråga, om du inte har sagt alla sitter jag 
och väntar på lite mer svar. (Reflektionsmöte, 11/12) 
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Läraren Namu är inne på att hon som lärare av misstag eller oavsiktligt kan 

råka ge en vink om vad som är rätt svar, men att det i grunden handlar om att 

bara läsa frågorna. Utbildningsledaren Lena tillägger att ”Man är en maskin 

helt enkelt”. Jag följer upp med att fråga om det är något som alla känner till, 

om det är uttalat?  

Lärarassistenten Anna: Det är uttalat. Det är väldigt uttalat. Jag som är hjälp-
lärare som inte betygssätter har kollat med Lena jättemånga gånger, att jag 
skriver bara precis det som de säger, och så ber jag alltid någon av de lärarna 
som betygssätter att titta på det här en gång till, gå igenom det. Så det är väl-
digt uttalat. … Det är inte alla gånger som jag har suttit med på lektionen och 
hört precis det tillfället då de pratade om det där. Och det gör ju då att om jag 
skriver med deltagaren först så, jag vet inte om du har svarat allt du ska. Det 
kan vara en fördel. Så det är jätteklart att det måste, så har jag uppfattat det.  

Utbildningsledaren Lena: på VG och MVG nivå då är man en maskin, men 
för Godkänt om de vill ha en liten ledtråd eller någon "om du tänker på lek-
tionen vi pratade om det här", men då kan det bara bli en godkändnivå.  

Läraren Eva: Men där måste jag säga att det där var första gången jag hörde 
att du uttalade det, nu senast på fem sekunder, det hade inte jag heller hört ut-
talat innan. (Reflektionsmöte, 11/12) 

 

Det visar sig att det finns olika idéer om hur muntlig examination ska gå 

till och det är information som inte alla känner till. Läraren Eva menar att det 

är först under detta möte som det tydliggörs vad som är riktlinjerna för munt-

lig examination.  

Lärarna har arbetat var och en för sig med muntliga examinationer och det 

framstår inte som om det har varit något problem kopplat till det. Det finns 

en underförstådd tilltro till att alla är insatta i hur man gör. Det är först när 

det mer konkret förs på tal hur man går tillväga som olikheterna framträder, 

d.v.s. kopplingen till faktiska händelser blir på så sätt av stor betydelse.  

9.4 Utbildningsledarens förutsättningsskapande och 

begränsande arbete 

Utbildningsledaren Lena tillskrivs en betydande roll i Yesutbildningen och 

som representant för Yestänket. Det innebär emellertid inte att de andra lä-

rarna inte ser sig ha möjlighet att vara delaktiga i beslut och hantering av 

uppgifter. Tvärtom ser de att utbildningsledarens sätt att leda utbildningen 

skapar ett utrymme för delaktighet i viktiga beslut som rör utbildningen. En 

av lärarna beskriver det som att det inte finns någonting som inte får luftas, 

och i och med att man tar upp det så blir det medvetandegjort.  
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Det tycker jag är Lenas sätt att leda, det är att hon diskuterar nästan alla gre-
jer med oss så att, du frågade nyss hur mycket man känner att man är med 
och påvekar, så i och med Lenas sätt att leda så känner man att man är med. 
Hon skulle kunna sitta hemma på sitt rum och själv räkna ut det här, det hade 
hon säkert klarat av, men istället så går hon fram och kastar fram bollen, och 
så hör hon och sedan går hon tillbaka, nu har jag bra idéer till hur jag ska 
göra, och då gör det att man känner sig delaktig. (Läraren Namu, 15/8) 

Det är ett ledarskap som beskrivs som att det präglas av att utbildningsleda-

ren eftersträvar ett aktivt deltagande från de andra lärarna, ett sätt att vara 

som åter relateras till beskrivningarna av det ständiga ”snurrandet” i samta-

len mellan lärarna i syfte att vrida och vända på exempelvis en situation. 

Arbetsformerna påverkas således av sättet som arbetet leds och organiseras.  

9.4.1 ”Det ligger en förväntan i att jag ska se det och göra det.” 

Trots lärarnas uppfattade utrymme för att ta eget ansvar innebär det inte att 

man tar ansvar för allt. Arbetet grundar sig på en mer eller mindre förgivet 

tagen uppdelning av uppgifter, ett uttryck för detta är förväntan på vilka 

uppgifter som är utbildningsledarens. Av delvis historiska skäl genomförs de 

flesta individuella samtalen med deltagarna av utbildningsledaren, något som 

gör att hon skapar sig en god överblick över deltagarna. En överblick som 

gör det möjligt att fatta beslut på grunder som de andra lärarna inte kan i och 

med avsaknad av information. Detta faktum verkar skapa vissa problem då 

information som rör deltagarna kan stanna hos utbildningsledaren. Tidigare 

var detta troligen inget större problem när hon också var den som höll i de 

flesta av undervisningsmomenten. Men, i samband med att utbildningsleda-

ren allt mer klivit ur undervisningen uppstår situationer där en deltagare så 

att säga kan hamna mellan stolarna. Ett sådant exempel är deltagaren Y som 

utbildningsledaren genom samtal med deltagaren själv, hans tidigare skola 

samt föräldrar har bildat sig en god uppfattning om. De andra lärarna som är 

de som nu främst möter deltagaren i undervisningssituationer uppmärksam-

mar att han inte fullt ut hänger med, något som de tolkar som ett eventuellt 

ointresse för undervisningen. Vid ett möte i slutet av första veckan i utbild-

ningen sitter lärarna och går igenom de nya deltagarna:  

Läraren Namu har en punkt som berör datakursen. Hon har redan upptäckt att 
det är tre deltagare som behöver extra hjälp. Lärarassistenten Anders säger att 
han tror inte att deltagaren Y vill, att han kan mer än han visar. Utbildnings-
ledaren Lena berättar att det finns en viss tröghet, att han har svår dyslexi. 
Namu tror att han kan, men man får hjälpa honom och läsa högt på instruk-
tionerna. Utbildningsledaren tror att det kan vara ett problem att lärarassisten-
ten Anders är så ung, och att deltagaren Y inte kanske känner sig riktigt be-
kväm att få hjälp av en jämnårig. Utbildningsledaren berättar även att delta-
garen Y också har ADHD. Lena uttrycker det som att man hela tiden måste 
trycka på knappen för att hålla igång honom. (Fältnoteringar, 25/8) 
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I detta fall kommer informationen fram till de andra lärarna, men det är först 

i samband med att ett problem aktualiseras. Detta gör att information om 

sådant som rör deltagarna och som kan ha en inverkan på hur de lämpligast 

bemöts kan stanna hos en enskild person.  

Eftersom utbildningsledaren är den som tidigare gjort många av arbets-

uppgifterna finns en förväntan från övriga lärare att hon fortfarande ansvarar 

för dessa. Det har i vissa fall inte skett någon tydlig fördelning av uppgifter 

och de andra lärarna har inte gjort dem till sina. Problem uppstår i och med 

att utbildningsledaren inte möter deltagarna på samma sätt som tidigare och 

därför inte har möjlighet att läsa av deras behov under den löpande verksam-

heten. Utbildningsledaren beskriver att i och med att hon inte är på plats i 

samma utsträckning som tidigare har hon delvis tappat kontrollen över del-

tagarnas prestationer, och hon blir på så sätt mer beroende av de andra lärar-

na och den information de kan ge om deltagarna. Utdraget ovan är ett sådant 

exempel som hon menar att hon hade upptäckt tidigare om hon varit på plats.  

     De övriga lärarna identifierar också att deltagaren är i behov av stöd, men 

ser det inte som sina uppgifter att hantera denna typ av frågor och har där-

med inte samma handlingsberedskap som utbildningsledaren att agera. Pro-

blemen hänger delvis samman med den nya ordningen i utbildningen och det 

blir en oklar ansvarsfördelning om vem som äger problem. Det finns en för-

väntan att utbildningsledaren har det som en del av sitt arbete att ha en över-

gripande kännedom om deltagarna. Problemet ligger inte i att de andra lärar-

na inte ser problemet, utan snarare att de har förväntningar på att det är ut-

bildningsledarens sak att se och lösa vissa problem. Lärarna har startat en 

diskussion rörande den framtida ansvarsfördelningen i utbildningen och om 

deras mandat att fatta beslut på egen hand.    

I onsdags så pratade vi om mandatet, mandatet att fatta beslut när jag inte är 
här, eller när jag inte är närvarande, för det är det de känner att det ändå blir 
att om de tar samtalet så "vi ska höra med Lena", så nu bestämde vi på i ons-
dags att jag ska prata med var och en, att de ska tydliggöra i så fall vad det är 
för mandat de behöver. Alltså vad skulle de önska att de kunde fatta beslut 
kring, sådär för att kunna gå in och möta deltagare. Och det är ju en jättevik-
tig fråga och jättebra fråga, ja för annars, känner de inte att de kan fatta de här 
besluten som det så många gånger är "ja men då prövar vi det här", eller "jät-
tebra, vill du göra så här", och det ska vi verkligen snurra i nu. (Utbildnings-
ledaren Lena, 9/10) 

 

9.4.2 ”Måste släppa sin baby” 

Det som beskrivs ovan relaterar till den process som pågår för att utbild-

ningsledaren delvis måste släppa på kontrollen över utbildningen, eller som 

en av Yeslärarna vid ett tillfälle uttrycker det ”våga släppa sin baby”. Ut-
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bildningsledaren beskrivs gärna delegera ansvar till de andra lärarna, men att 

hon ibland kliver in och fattar beslut på egen hand. Det har gjort att det har 

uppstått situationer där lärare upplevt sig ha hamnat i kläm. Det kan beskri-

vas som att det uppstår en konflikt mellan det ansvar utbildningsledaren vill 

att de andra lärarna ska ta och ha och lärarnas reella möjligheter att fullt ut ta 

ansvar för sina uppgifter. Det exemplifieras i utsagan nedan:      

Sedan kan det ändå hända sådana grejer att när vi ska sitta och lägga schemat 
då, ”ja och på tisdag klockan nio kommer facket och pratar” säger Lena, 
”vänta nu det är mitt i min lektion”, sådär ”ska facket komma och prata”, 
”ja”. För då har hon bestämt det för att då tycker hon att det är en jättebra idé, 
och de brukar komma, och där är hon kvar i sitt gamla ”att jag fixar och jag 
råddar, och sedan anpassar sig alla andra”, medan jag som ansvarar för kur-
sen hade uppskattat då att få ett litet samtal ”hörrudu nu är facket på andra 
tråden de vill komma hit, skulle det inte passa bra och lägga det i som en lek-
tion i din kurs”. Då kan man känna fortfarande den här krocken mellan att 
Lena är den som ordnar allting, eller hur var det nu hade hon delegerat ansva-
ret för hela kursen till mig, eller ja så. Men det är ju sådant som håller på och 
sätta sig (Läraren Eva, 14/8) 

 
Utbildningsledaren beskrivs agera utifrån vana och erfarenhet och griper in i 

uppgifter som inte längre är hennes att ansvara för. Hon har tidigare varit 

den som hanterat schema och haft kursansvar. Läraren Eva arbetar för att få 

till stånd en förändring, men kopplar en svårighet med det till att det kan 

vara känsligt att ändra för fort ”… det måste mogna fram på något sätt”. 

Problemet är för läraren Eva främst kopplat till den grupp deltagare som 

började samtidigt som hon själv började arbeta i utbildningen. Men proble-

met förekommer ibland även i den nya gruppen som började terminen däref-

ter. 

Så jag var ju lika ny som dem så jag var ingen auktoritet i början, för jag viss-
te ingenting så jag bara hänvisade till Lena hela tiden. Så att där blev det de 
där rollerna ganska fort. … Men i den här nya gruppen, de har ju sett oss i 
våra roller när vi är inkörda nu. Så det är inte alls ett uttalat problem här på 
samma sätt. Även om det händer sådana incidenter här också, som med [del-
tagarens namn] när han skulle få åka hem tidigare, och Lena säger "nej nej 
nej", och så fortsätter jag att köra på den linjen så "nej nej nej" säger jag. Och 
så kommer han och säger "tror du jag ljuger Lena har sagt ja", "nej nej nej, 
det kan jag inte tänka mig". [skratt] Och så kommer Lena och säger "jo det 
har jag". (Läraren Eva, 6/11) 

 

Detta är en process som pågår även hos utbildningsledaren efter att pro-

blemet på olika sätt har uppmärksammats. Hon ser också att hon måste släp-

pa kontrollen, men att det delvis finns en förklaring till varför hon många 

gånger rycker ut och tar snabba beslut. Tidigare upplevde hon att ansvaret 

hela tiden låg på henne att fatta de snabba besluten då ingen annan fullt ut 

tog ansvar. Kontrollen och ingripandena legitimeras från utbildningsledarens 
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sida med att det har uppstått avbrott, exempelvis mellan lektioner, under 

tidigare terminer. Utbildningsledaren var då tvungen att kliva in och som 

hon uttrycker det ”styra upp”, ingripanden som delvis grundade sig i en bris-

tande tillit. Detta har ändrats nu, men det sitter kvar i henne än menar utbild-

ningsledaren.  

     Utbildningsledarens ingripanden i arbetsuppgifter som har delegerats till 

de andra lärarna kan delvis också ses som en rädsla att tappa kontrollen över 

verksamheten. Utbildningsledaren har varit van att gripa in när hon sett att 

det behövts och det har inte ställt till med några problem (inte som har fram-

förts i alla fall), d.v.s. hon har kunnat agera utifrån sin intuition och gjort det 

som hon ansett behövts. Detta har resulterat i många olika särlösningar för 

att gynna deltagarnas intressen. I och med att andra personer tar över ansvar 

för arbetsuppgifter som utbildningsledaren gjort tidigare ökar behovet av en 

tydligare ansvarsfördelning. Det pågår en process som leder till en mer dis-

tribuerad ansvarsfördelning, något som också medför att tolkningsföreträdet 

i högre grad blir kollektivt delat. Till skillnad från tidigare när utbildningsle-

daren Lena mer eller mindre var suverän uttolkare av verksamheten.  

9.4.3 Ökad reglering av verksamheten 

De ovan förda diskussionerna kring ansvarsfördelning leder till att det sker 

en ökad reglering av verksamheten i form av utarbetande av nya rutiner för 

hur saker kan göras. Situationer som tidigare har hanterats utifrån erfarenhe-

ter och magkänsla tidigare börjar nu i viss utsträckning att regleras. En orsak 

till detta kan tänkas vara att personalgruppen förändras och växer.  

     Ett uttryck för en ökad reglering är när det under terminen bestäms att det 

ska inrättas individuella studieplaner för deltagarna. Beslutet grundar sig i att 

utbildningsledaren Lena upplever sig delvis ha tappat kontrollen över delta-

garnas prestationer i och med att hon inte deltar i undervisningen och därför 

har mindre regelbunden kontakt med deltagarna. Vissa saker blir inte som 

hon förväntar sig och det gäller framför allt yrkesteorin. De individuella 

studieplanerna utgör verktyg som möjliggör för flera lärare att ha insyn i hur 

deltagarna ligger till. Det fanns en förväntan från utbildningsledaren att yr-

kesläraren hade bättre uppföljning av deltagarna i yrkesundervisningen, men 

det visade sig att yrkesundervisningen som utbildningsledaren beskriver det 

delvis "flyter".  

Utbildningsledaren berättar sedan om personalmötet som de haft dagen in-
nan. De pratade då om uppföljning av deltagarna och att många inte har hun-
nit med i yrkesteorin. Det har resulterat i att några deltagare inte har gjort nå-
got prov under hela utbildningen. Det är inte acceptabelt säger utbildningsle-
daren, och säger att yrkesläraren har tagit med sig gymnasiesystemet, där det 
är fritt för deltagarna att arbeta själva, "det fungerar inte här", säger hon. För-
ut var det utbildningsledaren som gjorde en studieplan, där det framkom när 
prov skulle göras. Utbildningsledaren vill att alla deltagare nu ska ha en indi-
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viduell studieplan, så att deltagarna har något att förhålla sig till. Det gäller 
såväl yrke som data. Och om man inte har kommit dit när det blir dags för 
prov, så kan man skjuta på det, men då ska man veta att man har en rest. 
(Fältnotering, 25/1) 

 

     En annan anledning till att skapa tydligare riktlinjer för hur saker ska 

göras är personalens önskan om sådana. Det finns uppfattningar om att det 

delvis blir för ”luddigt” annars, lärarna känner behov av mer definierade 

uppgifter och ansvarsområden. Utbildningsledaren känner dock delvis ett 

motstånd mot denna rörelse, som hon själv är en del av, i det att hon uttryck-

er en rädsla för att skapa ramar som begränsar och inbjuder till en instrumen-

talisering av lärarnas handlande. Enligt utbildningsledaren Lena förutsätter 

ett bemötande av deltagarna utifrån ett Yestänk ett oberoende av fasta mås-

ten och därmed en öppenhet för anpassning utifrån deltagarnas behov. Ut-

bildningsledaren Lena uttrycker det på ett sätt som illustrerar denna stånd-

punkt väl: ”man måste hitta förutsättningar för att alla ska lyckas, och då 

måste man ändra förutsättningarna ibland för att deltagarna ska lyckas” (Ut-

bildningsledaren Lena 22/1). I och med att deltagarna har så varierande bak-

grund är det omöjligt att sitta på ”standardlösningar” som fungerar i varje 

enskilt fall, menar utbildningsledaren. Det kan uppfattas som att det finns en 

motsättning mellan etablerande av riktlinjer och möjligheten att möta delta-

garnas behov på ett tillfredsställande sätt. Detta är en problematik som be-

handlas mer nedan.     

9.5 Ett justerande arbetssätt 

Ovan framkommer det problematiska med att utveckla metoder som funge-

rar i mötet med alla deltagare, något som i sig också är svårt att förena med 

Yestänket. Istället beskriver lärarna det som att de tillsammans ”snurrar” för 

att lösa problem som rör deltagarna. Snurrandet är ett arbetssätt som åter-

kommande refereras till i Yeslärarnas utsagor, för att kunna möta deltagarnas 

behov. Lärarna beskriver sig som lyhörda och öppna för deltagarnas behov 

och att de är känsliga för att deltagandet bygger på ett eget engagemang hos 

deltagarna. 

Utbildningsledaren är inne på att det inte är möjligt att stödja ett sätt att 

förhålla sig till deltagarna, utan vad som är rätt stöd för den enskilde kan 

bara bestämmas av individen själv. Utbildningsledarens ståndpunkt kan upp-

fattas som en rädsla för att det ska tolkas som att går instrumentalisera bemö-

tandet av deltagarna, vilket hon menar inte går, eftersom det oftast (eller 

kanske alltid) krävs små justeringar för hur de bemöter olika individer. Det 

är för henne inte möjligt att ha en fast och given struktur. Det är något som 

hon menar stänger ute och exkluderar vissa från utbildningen, vilket inte ska 

prägla Yesutbildningen.  
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9.5.1 Omdefiniering av uppgifter som strategi för inkludering 

I möjligaste mån försöker man på utbildningen undvika att exkludera delta-

gare och de arbetar aktivt för att finna lösningar som passar för deltagarna. 

Lösningar som ibland ligger utanför hur verksamheten för tillfället är organi-

serad och som kan leda till att det sker en förändring av själva utbildnings-

strukturen.  

För då börja det med att plötsligt så är det en kille som kommer, och då har 
han varit borta i fem veckor, och sedan så kommer han fredagen lika glad 
igen och bara fortsätter som om ingenting har hänt. Så tar vi ett snack med 
honom. "och vad vill du”, säger vi "jag vill ha en utbildning”, säger han. Han 
ville absolut inte sluta, sedan att han hade varit borta i fem veckor och inte 
varit här en dag det var [skratt]. Men då snurrade det för mig för mig var det 
bara det där är dörren vi ses till hösten, du får börja om eller.  (Utbildningsle-
daren Lena, reflektionsmöte, 3/5) 

 

Med den rådande utbildningsstrukturen skulle deltagaren fått börja om ut-

bildningen p.g.a. av att han missat så stora delar. Men för att hantera situa-

tionen med deltagaren skapar de istället en delvis ny utbildningsstruktur som 

de benämner friYes, ”så är han inkluderad, eller hur, så fick man verka fram 

en ny liten sådär”. Utbildningsledaren trycker hårt på att lösningar som görs 

alltid måste gagna utbildningsdeltagarna. Dessa typer av anpassningar till 

utbildningsdeltagarna kan förstås mot bakgrund av att lärarna ser sitt arbete 

som en del av ett större samhällsansvar, och det är då inte möjligt att ha reg-

ler som är för fyrkantiga. Men det förutsätter att man har allvarliga diskus-

sioner kring frågorna.   

Jag känner mig stolt, vi sa det att vi känner oss stolta när vi kan sådana dis-
kussioner att vi inte är fyrkantiga och säger "nej nej", och sedan så kan man 
ju inte alltid hålla på så heller, men det gör vi inte heller. (Rektor Irene, re-
flektionsmöte, 3/5)   

Utsagorna ovan ger skäl till varför det inte är möjligt att vara för begränsad i 

sina lösningar av deltagarproblem. Det gäller att kunna öppna upp för alter-

nativa lösningar, annars kommer personen i fråga hamna i någon annans knä, 

eller i värsta fall helt utanför samhällssystemet. Det kan beskrivas som att 

nya uppgifter uppstår i mötet med deltagarna. Detta knyter an till hur lärarna 

utifrån deltagarnas behov kan omdefiniera deltagarnas uppgifter i utbild-

ningen. Ett sådant sätt att arbeta förutsätter en flexibel organisation som möj-

liggör förändringar. 

     Genom att delvis omdefiniera deltagarnas uppgifter, flyttas gränsen för 

vad som legitimerar inkludering i utbildningen. Istället för uppgiften att upp-

nå uppsatta kunskapsmål kan den nya uppgiften bli ”heltidspraktik” eller 

”utveckla sitt språk”. Ett ingripande av detta slag förutsätter ett stort hand-

lingsutrymme för lärarna i relation till vad som är deltagarnas primära upp-
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gift i utbildningen. I ett utbildningssystem med fast definierade gränser för 

vad som är uppgiften, vanligen sett i relation till måluppfyllnad av kun-

skapsuppdraget, skulle sådana ingripanden inte vara möjliga. Lärarnas ut-

rymme för justeringar och möjlighet att omdefiniera uppgifter blir nödvän-

digt för att möta de skilda behov som identifieras hos deltagarna.  

9.5.2 Lyhördhet för deltagarnas behov 

… alltså verkligen, man följer deras behov, men man leder genom att man är 
så lyhörd för var de vill att man ska ta dem. (Läraren Eva) 

   

Citatet är taget från en av lärarna i samband med att hon försöker förklara 

hur de (lärarna) förhåller sig till och bemöter deltagarna. Det som beskrivs 

som behov är dock inget som deltagarna nödvändigtvis verbalt uttrycker som 

behov som man som lärare enkelt kan följa. Många gånger handlar det istäl-

let om vad lärarna gör till deltagarnas behov. Detta kan kopplas till det som 

skrivits tidigare om hur lärarna beskriver sin målgrupp. Behoven som skapas 

sker i relation till hur lärarna ser på målgruppen. Ser man det som en mål-

grupp som är i behov av socialt stöd så kommer troligen behoven som identi-

fieras hos den enskilde deltagaren att påverkas av detta. 

    För att kunna uppmärksamma deltagarnas behov och relatera till deras 

erfarenheter förutsätts en öppenhet och att inte vara så styrd av egna förbere-

delser att dessa styr exempelvis en hel lektion. Det gäller att vara så öppen 

att nya frågeställningar kan identifieras i samspelet med deltagarna. En kon-

sekvens av en sådan öppenhet är att läraren inte kan ha full kontroll över vad 

en lektion ska leda till. Men utbildningsledaren beskriver det som att i slutet 

av en lektion är man ändå i mål, att man har fått in de moment som man 

behöver. Det förutsätter att det finns en målsättning med vad en lektion ska 

tillföra, men inte i den utsträckningen att den helt styr innehållet. För att få 

en lektion bra är både innehållet och deltagandet viktigt:  

Ja både och, ja men det är det vi bildar väv av, och du store tid det skulle bli 
sådant jäkla flum om inte, jag har ju en klar målsättning, att när vi är färdiga 
så ska alla ha en förståelse för det här och det här. (Utbildningsledaren Lena, 
Eva och Lena, 1/9) 

 

Att lyssna till deltagarna innebär inte att göra allt som de vill. Det handlar 

snarare om att relatera deras intressen till den målsättning som finns med 

undervisningen. Målsättningen kan dock inte vara så rigid i sitt upplägg att 

den omöjliggör att undervisningen utvecklas i interaktion med deltagarna. 

     Samtalen mellan lärarna blir ett viktigt led i att skapa en gemensam för-

ståelse och identifiera vad deltagaren har för behov. Grunden för samtalen 

mellan lärarna bygger på iakttagelser av sådant som på ett eller annat sätt 

väckt deras uppmärksamhet. Där söker de förklaringar till vad som händer 
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och försöker skapa förståelse för varför något görs, för att därefter bedöma 

möjliga insatser som är rimliga. De snurrande samtalen kan också fylla den 

viktiga funktionen att det inte blir en lärares godtycke som styr vad som 

identifieras som behov, utan att det ibland är ett gemensamt sökande efter 

förståelse som ligger till grund för uppfattningar om deltagares behov.  

9.5.3 Ett justerande arbetssätt med stöd i löpande utvärderingar 

Hos lärarna finns en vilja att deltagarna verkligen ska känna sig nöjda, och 

man är mån om deras uppfattning om kurserna. Att deltagarna känner sig 

sedda och lyssnade till framstår som en av grundbultarna i Yeslärarnas utsa-

gor. Det som delvis skiljer sig åt sedan är hur denna vilja kommer till uttryck 

i praktiken och vad den får för konsekvenser i de fortsatta mötena med del-

tagarna. Ett exempel på detta kan hämtas från andra veckan av kursen Makt 

och Ledning. Under en s.k. fredagsutvärdering, där deltagarna får tycka till 

om veckan som varit, är de jämfört med tidigare klasser relativt kritiska till 

kursen. Under ett möte mellan Yeslärarna på måndagen uppstår en diskus-

sion om vad det är deltagarnas kritik vid fredagens utvärdering kan stå för.  

Som förklaring framkommer att de kanske har gått på för ytlig nivå i kursen. 

Men också att innehållet inte i tillräcklig utsträckning kommit från deltagar-

na själva och att undervisningen inte byggt på deras erfarenheter. Frågan om 

vad lärarna kan göra för att möta upp mot deltagarnas kritik uppkommer:   

Läraren Namu säger att den här diskussionen [om hur kursen Makt och led-
ning ska göras nästa gång] hinner vi inte göra klart på 5 minuter.  Och vi hin-
ner inte göra annorlunda nu, det är bara två lektioner kvar... Utbildningsleda-
ren Lena svarar då att det hinner man visst göra något åt, då det är onsdag till 
fredag kvar och då försöka fånga upp dem och gå efter vad som kom fram vid 
utvärderingen. (Fältnotering, 9/10) 

 

Det blir tydligt hur läraren Namu och utbildningsledaren Lena ser olika möj-

ligheter till att göra ingripanden som kan ändra deltagarnas uppfattning om 

kursen. Utbildningsledaren Lenas svar kan ses som att utvärderingarna har 

en formativ funktion och på så sätt kan påverka såväl pågående kurser som 

kommande kurser.  

9.6 Förhållningssätt till Yestänk och arbetsuppgifter 

Lärarnas möjligheter att ingripa och göra justeringar, för att möta upp mot 

det som görs till deltagarnas behov, skiljer sig delvis åt. Det är utifrån det 

empiriska materialet möjligt att identifiera ett antal ingredienser som har en 

inverkan på lärarnas möjligheter till ingripande. En ingrediens är kunskap 

om deltagarna, som framstår som nödvändig för att inte bemöta deltagarna 
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utifrån förutfattade meningar och för att arbeta med individuella lösningar. 

Som redogjordes i tidigare avsnitt är det utbildningsledaren som främst 

genomför enskilda samtal med deltagarna, vilket innebär att hon också har 

tillgång till information om deltagarna som de andra delvis saknar.   

I de allra flesta fall är det Lena som har huvudansvaret för det, och det är 
Lena som känner de flesta sen gammalt … så mycket faller på Lena där, det 
gör det. Tanken är ju att hon ska avveckla sig mer och mer där, men där kan 
jag känna ändå att jag kan inte fatta beslut på egen hand utan att Lena är med 
på det. Det funkar inte, så att hon och jag har försökt jobba mer så att, ja att vi 
sitter båda två, ja men om hon ska ta ett sådant allvarligt snack så, ”Eva följ 
med här också så sitter vi båda två”, så att jag är ju samtidigt på väg att insko-
las, jag har ju bara jobbat ett halvår, jag är på väg att skolas in i tänket och 
sättet och arbeta, så då är jag med och då hör jag och ser jag hur går de här 
samtalen till. (Läraren Eva, 14/8) 

 

Bakgrundsinformation om deltagarna och tidigare erfarenheter av vad som 

visat sig fungera är viktiga såväl för att kunna bemöta deltagarna på ett ade-

kvat sätt i framtiden men även för att i efterhand förstå och förklara en delta-

gares ageranden.  

     Lärarnas förutsättningar att på eget bevåg avvika från vad som utgör ra-

marna för arbetsuppgifter i undervisningen kan också relateras till deras rela-

tion till Yestänket. Detta kan illustreras med en episod från samarbetet mel-

lan utbildningsledaren Lena och läraren Eva. I läraren Evas utsagor finns en 

viss frustration kopplad till att utbildningsledaren snabbt kan ändra förutsätt-

ningar för vad som ska gälla för deltagarna. En sådan situation uppstod i 

kursen Projekt och företagande som läraren Eva var ansvarig för. Situatio-

nen rörde två deltagare som skulle göra ett projekt tillsammans. Kursen gick 

ut på att deltagarna först skulle skriva en projektplan och sedan genomföra 

projektet efter den. Istället för att skriva en projektplan försvinner de två 

deltagarna några dagar från utbildningen. Under frånvaron är de i kontakt 

med utbildningsledaren Lena och kommer med henne överens om att de kan 

börja med att genomföra projektet om de kommer tillbaka. Läraren Eva in-

formeras inte om detta:  

Då ringer jag deltagare 1 en morgon, och så säger de att "ja men vi kommer 
med bilen nu", "jaha men vem har sagt att ni får börja det här projektet jag sa 
att ni skulle göra en plan, så nu får ni komma hit och göra en plan", och så 
kommer de hit och är skitsura. Och så får jag reda på sedan dagen efter att då 
har Lena godkänt att de får sätta igång. De har inte visat en plan, de har inte 
visat en budget, de har inte visat någonting utan de ska bara få pengar och 
börja. Och så ringer jag Lena och "har du sagt att de bara får komma hit", och 
då "ja och vi tog den diskussionen igår för att energin har bara droppat från 
dem". (Läraren Eva, 6/11) 

 

Läraren Eva känner att hon inte kan läsa av vad som ska prioriteras i förhål-

lande till deltagarna. Hon ser det mer som ett socialt orienterat mål att hålla 
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deltagarna kvar i utbildningen än att de följer undervisningen i enlighet med 

kursmålen. Utbildningsledaren Lena verkar grunda sitt agerande i situationen 

ovan på intuition menar Eva. Själv upplever Eva att hon inte har möjlighet 

att läsa av vad som är rätt i situationen.  

 Någonstans under den kursen så var det för de här två killarna så tydligt att 
målet bytte fokus, att det blev ett helt annat mål. Från att ha varit som skol-
verkets mål med att lära sig projekt och företagande, och hur man jobbar i 
projekt med planering genomförande och redovisning, så blev det bara "shit 
shit shit", killarna håller på att tappa gaisten, nu måste vi driva igång energin, 
låt dem göra vad fan som helst, låt kreativiteten sprudla. Sedan om de lär sig 
något på vägen ja fine då får de lära sig av trial and error. (Läraren Eva, 6/11) 

Läraren Eva beskriver det som att det i situationen bara handlade om att 

rädda deltagarna kvar i utbildningen. Men: ”… det är ju väldigt långt under 

skolverkets mål om vad man ska lära sig på kursen”.  

     Ingripanden som sker av utbildningsledaren beskrivs vara situations- och 

individanpassade, vilket gör att nya lärare har svårt att hänga med i växling-

arna avseende vad som är viktigast för tillfället för en enskild deltagare. Pro-

blemet för läraren Eva är att det inte finns något uttalat att agera från när det 

gäller att göra alternativa lösningar för deltagarna.   

Hon [utbildningsledaren] har någon slags föreställning om vilken det är, och 
någon slags grund och gå på, och den kan ju inte förmedlas för det är bara i 
hennes huvud det finns… Jag menar när det inte finns någon policy, när det 
inte finns något uttalat utan det är en sådan här intuitiv fingertoppskänsla för 
var gränsen går mellan de sociala målen och utbildningsmålen, så känner 
man sig man känner sig lite dum. Jaha här går jag och tror att utbildningsmå-
len är de viktiga, men hoppsan det visar det sig att det var det inte alls, och då 
satsar man på det sociala, och då kommer att "nej nej men herregud vi måste 
ha någon viss standard och sänk inte ribban", … och då blir jag jätteförvirrad 
då vet man inte, för jag har inte samma. Även om man försöker skola sig i ett 
sorts Yestänk, så är sådana här grejer jättesvåra att få samma tänk på, jag 
skulle inte ha fattat samma beslut som Lena. (Läraren Eva, 6/11) 

 

Utbildningsledaren beskrivs hitta alternativa strategier för att hantera delta-

gare som hon uppfattar har tappat motivation genom att ändra kravet som 

hon upplevde tog ifrån deltagarna energi. Detta ingripande från utbildnings-

ledaren gjorde att läraren Eva kände sig ställd eftersom hon själv inte upp-

levde sig ha den möjligheten att göra sådana avsteg från det hon uppfattade 

som krav i kursmålen.  

     Lärarna kan beskrivas ha olika förutsättningar för att utföra och konstrue-

ra sina arbetsuppgifter. Förutsättningar i form av olika sätt att se möjligheter 

att ingripa i arbetsuppgifter och omdefiniera dessa så att de passar rådande 

omständigheter. Beredskapen är kopplad till såväl ett formellt yttre mandat 

att göra ingripanden och en möjlighet att identifiera nya uppgifter, vilket i 

sin tur är kopplat till lärarnas subjektiva förhållningssätt till Yestänket och 
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till sina arbetsuppgifter. Å ena sidan framstår Yestänket för vissa lärare som 

ett ramverk som verkar föreskrivande för hur saker bör hanteras. Det innebär 

en begränsning i möjliga ingripanden i strävan att göra rätt enligt hur de 

uppfattar att Yestänket föreskriver vad som är rätt och fel. Yestänket innebär 

inte något självklart inneboende möjlighetsskapande, utan det är hur lärarna 

förhåller sig till det som skapar utrymme att handla på ett för Yestänket ade-

kvat sätt. Ett allt för snävt förhållningssätt till Yestänket kan till och med 

begränsa de handlingsstrategier lärarna identifierar som möjliga att använda i 

mötet med deltagarna. Å andra sidan finns lärare, som utbildningsledaren 

Lena, som förhåller sig till Yestänket delvis annorlunda, som tar utgångs-

punkt i det som en grundläggande idé om hur människor mer generellt ska 

bemötas. Detta öppnar för möjligheten att omdefiniera uppgifter utifrån upp-

levelsen av deltagarnas behov. Det kan också beskrivas som att Yestänket 

för utbildningsledaren innebär en vidare repertoar av möjliga sätt att bemöta 

andra människor (inte i den bemärkelsen att de finns som färdiga lösningar, 

men en större öppenhet för att hitta alternativa sätt att definiera problem och 

dess lösningar). Detta kan rimligen grundas i att det inte finns någon diskre-

pans mellan Yestänket och utbildningsledarens egna personliga antaganden. 
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10. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras de resultat som presenterades i kapitel 6-

9 i relation till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Syftet med stu-

dien är att utifrån en empirisk undersökning av en vuxenutbildningsverk-

samhet skapa kunskap om hur lärmiljö konstrueras. Tre forskningsfrågor har 

formulerats och legat till grund för den empiriska studien: 1) Hur beskriver 

lärare och utbildningsdeltagare sina huvudsakliga arbetsuppgifter och mål? 

2) Hur organiserar och utför lärare och utbildningsdeltagare sina arbetsupp-

gifter i praktiken? 3) Hur bidrar lärare och utbildningsdeltagare till skapan-

det av lärmiljö? Inledningsvis presenteras centrala resultat i sammandrag. 

Därefter följer en diskussion om hur resultaten bidrar med kunskap om hur 

lärmiljö konstrueras.  

10.1 Resultaten i sammandrag 

I den studerade vuxenutbildningsverksamheten – Yesutbildningen – kan två 

strategier urskiljas angående hur lärarna arbetar med undervisning. Den ena 

strategin, baserad på en deltagarorienterad undervisning, förekommer före-

trädesvis i de så kallade entreprenörsämnena, där deltagarna bland annat 

läser samhällsorienterande kurser samt projekt- och organisationskunskap. I 

entreprenörsämnena arbetar lärarna med ett medlärarskap, vilket innebär att 

flera lärare kan vara med under en lektion för att bidra med alternativa per-

spektiv och stimulera pågående diskussioner. Den andra strategin, baserad på 

ett självreglerat arbete för utbildningsdeltagarna, förekommer främst i yrkes-

undervisningen där deltagarna i egen takt arbetar med uppgifter i sina yrkes-

teoriböcker. För utbildningsdeltagarna skapar det sammanhang som yrkes-

undervisningen utgör en känsla av samhörighet med det yrke de ska möta i 

arbeten efter utbildningens slut.   

     Till utbildningen kommer deltagare som i många fall har en skol- och 

livsbakgrund som gör det svårt för dem att fullfölja en utbildning. I utbild-

ningsdeltagarnas berättelser återkommer att de upplever ett starkt stöd från 

lärarna, och även från andra utbildningsdeltagare. Likaså upplever de att de 

som deltagare synliggörs utifrån de behov man har. Deltagarna ger inte säl-

lan uttryck för en sorts önskan om ett yrke som en sorts räddningsplanka. 

Vid många tillfällen är de däremot inte själva intresserade av den allmänna 

kunskapsbildning som Yesutbildningens företrädare menar att de behöver 
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för att lyckas i sina föresatser om att ta en plats på arbetsmarknaden. Bland 

utbildningsdeltagarna framträder företrädesvis en yrkesorienterad utbild-

ningssyn som innebär att de prioriterar och värderar kunskaper som för dem 

har en tydlig koppling till det yrke de utbildar sig till. Att behöva läsa ämnen 

som samhällskunskap, med inslag som makt och ledning och med frågor 

som rör attityder ser de inte som meningsfullt, särskilt inte till en början.   

    Lärarnas, och då i synnerhet de så kallade Yeslärarnas (d.v.s. de som un-

dervisar i entreprenörsämnena), mål och ambitioner med utbildningen skiljer 

sig alltså i många avseenden från utbildningsdeltagarnas. Med grund i den 

rådande ideologin, det så kallade Yestänket, betonar Yeslärarna vikten av 

bildning och socialisation som väsentligt för att utbildningsdeltagarna ska 

utvecklas och fungera på arbetsmarknaden. Denna diskrepans i mål och am-

bitioner är känd av Yeslärarna, som också delar deltagarnas uppfattning om 

yrkeskunskapernas betydelse. Utmaningen för Yeslärarna ligger i att, delvis 

utan deltagarnas vetskap, skapa förutsättningar för en personlig utveckling i 

form av ökad egenmakt. Entreprenörsämnenas deltagarorienterade undervis-

ning utgör en grund i detta arbete. Diskrepansen mellan lärarnas och utbild-

ningsdeltagarnas mål och ambitioner är här viktig att uppmärksamma i och 

med att den säger mycket om den arbetsvardag som finns i Yesutbildningen 

och de arbetsuppgifter som framträder. 

     Det vardagliga arbetet i utbildningen karaktäriseras av ett justerande ar-

betssätt som särskilt Yeslärarna utvecklat och av ett förhållningssätt som 

tillåter och understödjer det. Det är ett samtalande arbetssätt som lärarna 

själva beskriver som att de snurrar frågor, problem och lösningar. Samtalen 

mellan lärarna karaktäriseras av att de vrider och vänder på problem och på 

sina egna antaganden. Dessa samtal kan vara relaterade till utbildningsdelta-

garna och till hur de som lärare ska kunna hitta lösningar som möjliggör för 

deltagarna att klara utbildningen. Många frågor framträder där lärarna kan ha 

olika ståndpunkter, men det finns en öppenhet för dessa olikheter och det 

förs en dialog omkring dem. En förutsättning för detta sätt att arbeta är lärar-

nas tillgänglighet till varandra.  

     I lärarnas möte med utbildningsdeltagarna finns en strävan och ambition 

att ge utrymme och skapa förutsättningar för utveckling av egenmakt. I prak-

tiken visar det sig dock att det också behövs en tydligare reglering och be-

gränsning av vissa deltagares utrymme. Yeslärarnas justerande arbetssättet 

kan ses som ett verktyg för att inte fastna i på förhand fastlagda sätt att han-

tera uppkomna problem. Utifrån interaktionen med utbildningsdeltagarna 

bedömer lärarna vad som är lämpliga ingripanden för tillfället.  

     Den studerade utbildningen är som framgått en starkt ideologiserad ut-

bildningsverksamhet som har sina rötter i ett behandlingssammanhang, i 

brukarstyrda Basta arbetskooperativ. Detta kommer i Yesutbildningen till 

uttryck i Yestänket. Yestänket ligger till stor del till grund för vad som görs 

till prioriterade arbetsuppgifter. Lärarnas arbetsuppgifter i Yesutbildningen 

är endast till viss del givna utifrån det formella utbildningsuppdrag de har att 
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utföra. Arbetsuppgifterna skapas också i förhållande till Yestänket. Utbild-

ningens verksamhetsuppgift är på så sätt tätt relaterad till Yestänket, och kan 

delvis sägas emanera ur Yestänkets ideologiska grunder. Verksamheten är 

idéburen på så sätt att ett antal grundläggande värderingar, som exempelvis 

sätt att vara mot andra människor, förväntas ligga till grund för vad som görs 

till arbetsuppgifter. Genom det samtalande arbetssättet förs grundläggande 

idéer om verksamheten vidare, men verksamheten är även i en ständig rörel-

se i den meningen att den är vad den är i egenskap av de personer som för 

tillfället bär upp den. Som idéburen verksamhet blir samtalet ett nödvändigt 

verktyg. Förhållandet mellan huvudmannen Basta och Yesutbildningen ka-

raktäriseras av tillit till medarbetarna i den lokala verksamheten, en tillit till 

att medarbetare kan göra egna kvalificerade bedömningar av när det är läge 

att avvika från regler, det vill säga att göra annorlunda och identifiera när 

situationer bäst klaras av genom alternativa lösningar.         

10.2  Handlingsutrymme i arbetet 

I den studerade verksamheten finns ett handlingsutrymme för de verksamma 

i utbildningen där såväl tolkning av uppgifter, val av metod och bedömning 

av utfall många gånger är ingredienser i pågående samtal mellan lärarna och 

i viss utsträckning med Bastas ledning. Det är därför möjligt att säga att både 

lärare och utbildningsdeltagare uppfattar sig ha ett stort handlingsutrymme 

när det gäller att påverka sin arbetssituation och saker som rör den dagliga 

utbildningsverksamheten, ett förhållande som skapar gynnsamma förutsätt-

ningar för lärande. 

     Handlingsutrymmet kan dels ses som ett resultat av den tillit som från 

Bastas sida finns till Yesutbildningen och utbildningsledaren, dels kopplas 

till utbildningsledarens sätt att leda verksamheten. Utbildningsledaren är en 

central gestalt i det pågående organiserandet av arbetsuppgifter, och fungerar 

som en stark samordnande kraft. Genom utbildningsledaren samordnas stora 

delar av arbetsuppgifterna och det är utbildningsledaren som legitimerar det 

som sker. Samtidigt visar det sig hur Yesutbildningen i flera avseenden är en 

kollektivt styrd verksamhet som karaktäriseras av att lärarna har stort hand-

lingsutrymme.  

     Bedömning av arbetet och dess utförande sker utifrån de övergripande 

ideologiska utgångspunkterna och tar sig uttryck i en förväntan på att lärarna 

så att säga har rätt förhållningssätt mot andra människor. Handlingsutrym-

met är villkorat så att de saker som görs är förenliga med ett Yestänk. Grän-

serna för Yestänket är dock inte tydliggjorda utan det är först när någon age-

rar på ett sätt som inte upplevs som förenligt med Yestänket som det upp-

märksammas. När lärare handlar på ett sätt som går utanför Yestänket sker 

korrigering i form av samtal som de själva beskriver som ett medvetandegö-
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rande om vad som är förenligt med ett Yestänk. I dessa samtal har främst 

utbildningsledaren tolkningsföreträde, men också de andra Yeslärarna.  

     Tilltron till lärarnas egna möjligheter att göra skillnad är betydande och 

tankegångarna är väl utvecklade när det gäller hur man kan organisera för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för adekvat hantering av uppgifter. Ut-

bildningsledaren har en stark förankring i Bastas ledning. Även bland med-

arbetarna finns en tillit till utbildningsledaren och till att hennes förhåll-

ningssätt och arbetssätt gynnar organisationen genom att bidra till gynn-

samma förutsättningar för att utföra arbetet. Utbildningsledaren får genom-

slagskraft genom att grundläggande värderingar delas i organisationen och 

att utbildningsledaren ges mandat att tillsammans med de andra Yeslärarna 

tolka vad som utgör verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter. Utbild-

ningsledarens ledarskap kan delvis förstås som en konsekvens av verksam-

hetens organiserande och kultur, samtidigt som det har sitt ursprung i hennes 

personliga erfarenheter och värderingar. Från Bastas ledning och medarbe-

tarna i utbildningen finns också en strävan mot att beslut och ansvar ska 

distribueras i organisationen, d.v.s. mot en kollektivisering och en kultur där 

alla kan ta ansvar för aktiviteter som bidrar till organisationens utveckling 

och lärande. Denna strävan grundar sig i tanken att det förutsättningsskapan-

de arbetet inte ska vara beroende av enskilda individer, utan istället kunna 

bäras upp kollektivt i organisationen. Som brukarstyrd organisation finns en 

identifiering med utbildningsdeltagarna, i synnerhet hos de lärare som också 

är boende på Basta. Detta kan tänkas stärka grunden för att de så starkt arbe-

tar för att deltagarna ska vara en aktiv del av verksamheten. Kollektivise-

ringen förväntas på så sätt inkludera utbildningsdeltagarna. 

10.3 Två spänningsförhållanden framträder 

Den tillit som finns från Basta samt utbildningsledarens sätt att leda verk-

samheten är väsentliga för det handlingsutrymmet som framträder för lärare 

och utbildningsdeltagare. Men det är möjligt att analysera handlingsutrym-

mets grunder ett steg vidare genom att se till andra underliggande förhållan-

den som påverkar handlingsutrymmet. Två skilda men relaterade spännings-

förhållanden kan urskiljas. Det ena spänningsförhållandet rör lärarnas för-

hållningssätt till arbetsuppgifter, och det andra rör deras pågående organise-

rande av arbetsuppgifter. Det är dock viktigt att påpeka att det handlar om en 

analytisk distinktion mellan förhållningssätt och organiserande. Spännings-

förhållandena går i den praktiska verksamheten på många sätt in i varandra 

och är tätt sammanflätade. Förenklat är det möjligt att säga att förhållnings-

sätt rör intentioner med arbetsuppgifter och organiserande rör det konkreta 

utförandet. Samvariationen mellan spänningsförhållandena skapar det hand-

lingsutrymme som finns i relation till arbetsuppgifter.  
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10.3.1 Dynamiskt – Instrumentellt, förhållningssätt till 

arbetsuppgifter 

Framträdande i den studerade vuxenutbildningsverksamheten är vikten av 

det förhållningssätt man som lärare och utbildningsdeltagare intar i relation 

till arbetsuppgifter. Det är möjligt att urskilja åtminstone två skilda förhåll-

ningssätt till arbetsuppgifter som inte är att se som uteslutande bundna till 

specifika personer, utan förefaller vara delvis beroende av vad för uppgifter 

som fokuseras. Det första är ett dynamiskt förhållningssätt grundat i Yestän-

ket som rör undervisningen i entreprenörsämnena och förhållandet till ut-

bildningsdeltagarnas personliga utveckling. Det andra är ett instrumentellt 

förhållningssätt som kan exemplifieras med lärarnas och utbildningsdelta-

garnas syn på den teoretiska yrkesundervisningen. Skillnaden kan också 

förstås som en variation i intention med arbetsuppgifter.  

Det instrumentella förhållningssättet kan främst skönjas i lärarnas relation 

till yrkesteoretiska kunskaper och yrkesundervisningen. Med ett instrumen-

tellt förhållningssätt avses att arbetsuppgifter betraktas som givna och klart 

kan definieras i förväg. I föreliggande studie kommer det till uttryck genom 

att de yrkesteoretiska kunskaperna avgränsas till något givet att lära in. Yr-

kesundervisningen bygger på att de övergripande uppgifterna är mer konkret 

orienterade där deltagarna förväntas lära sig ett yrkesspråk och standardise-

rade mått och föreskrifter, vilket ger ett arbetssätt som bygger på en fråga-

svar undervisning. Detta förhållningssätt till uppgifter bär likheter med verk-

samheter som drivs av utförandets logik (Ellström 2005, 2006). Likaså kan 

utbildningsdeltagarnas yrkesinriktade utbildningssyn ses som ett uttryck för 

ett instrumentellt förhållningssätt till arbetsuppgifter, vilket gör att yrkesun-

dervisningens upplägg tilltalar utbildningsdeltagarna och ger dem ett sam-

manhang som de redan till en början kan identifiera sig med. Relationen 

mellan lärare och utbildningsdeltagare blir, i ett sammanhang där uppgifter-

na är givna och där undervisningen präglas av fråga-svar, vertikal till sin 

karaktär, där en person blir beroende av en annan person. Detta beroendeför-

hållande är inte nödvändigtvis något negativt. Många institutionella relatio-

ner präglas just av att de är vertikala, exempelvis en lärar-deltagar-relation. 

En sådan relation kan ge en trygghet för deltagarna när saker framstår som 

givna att förhålla sig till (Janson, 2001).  

     Undervisningen i entreprenörsämnena kan delvis beskrivas på ett liknan-

de sätt, men utifrån ett dynamiskt förhållningssätt identifieras också fler 

arbetsuppgifter, uppgifter som vävs samman med undervisningsuppdraget. 

Med ett dynamiskt förhållningssätt till arbetsuppgifter avses att arbetsuppgif-

ter delvis är föränderliga och tar sin form utifrån den rådande situationen. 

Utifrån ett dynamiskt förhållningssätt är målbilden av en mer generell karak-

tär, d.v.s. det finns inga givna mål som utbildningsdeltagarna ska nå. Givet-

vis finns det kunskapsmål i kurserna, men det övergripande målet om per-

sonlig utveckling ses inte som mätbart. Detta dynamiska förhållningssätt bär 
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likheter med verksamheter som präglas av utvecklingens logik där arbets-

uppgifterna inte är givna i samma utsträckning och behovet av ett reflekterat 

handlande blir större (Ellström 2005, 2006). Ett dynamiskt förhållningssätt 

bjuder här också i högre utsträckning in till en horisontell relation mellan 

lärare och utbildningsdeltagare där deltagarna i större utsträckning ges ett 

aktivt inflytande över såväl innehåll som form. En horisontell relation öpp-

nar för ett gemensamt meningsskapande och det är den gemensamma upp-

täckten som ger relationen dess mening (Janson, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Spänningsförhållande mellan två förhållningssätt till arbetsuppgifter.  

 

 

     I den studerade verksamheten finns en tyngdpunkt på ett dynamiskt för-

hållningssätt till arbetsuppgifter. I en verksamhet präglad av ett dynamiskt 

förhållningssätt blir det extra viktigt med det som lärarna beskriver som 

snurrande samtal som en del i den löpande samordningen, i och med brist på 

regler och rutiner som samordnande verktyg. De snurrande samtalen blir en 

viktig del i att försöka göra det individuella till kollektivt delat och det kol-

lektiva används som en resurs för att nya idéer ska utvecklas. Det dynamiska 

förhållningssättet förutsätter en hög grad av tillgänglighet till varandra och 

också att problem måste uppmärksammas för att det ska kunna utvecklas en 

gemensam förståelse kring en viss sak. Lärarnas förutsättningar för att ut-

veckla en gemensam förståelse blir på så sätt mer situationsberoende. I och 

med avsaknaden av uttalade rutiner och gemensamma regler skapas ett be-

gränsat utrymme för ett anpassningsinriktat lärande. Mot den bakgrunden är 

efterfrågan på stabilisering och tydliggörande av vissa uppgifter från nya 

medarbetare fullt begriplig. Ett dynamiskt förhållningssätt till arbetsuppgif-

ter förutsätter att den enskilde utvecklar kompetens att identifiera och tolka 
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vad som är adekvata utfall av uppgifter och handlingsalternativ. Förhåll-

ningssätt till arbetsuppgifter påverkar också hur arbetsuppgifter organiseras 

och förutsättningarna för hur de utförs. 

10.3.2 Organiserande genom justerande och reglerande 

arbetssätt  

Det andra spänningsförhållandet rör organiserande av arbetsuppgifter. Med 

organiserande av arbetsuppgifter riktas fokus på aktiviteter som syftar till att 

vara samordnande, exempelvis olika former av planering och arbetsfördel-

ning. Spänningsförhållandet som identifierats i föreliggande studie står mel-

lan ett organiserande som sker genom ett ständigt justerande och en strävan 

mot ett reglerande av arbetssätt.  

     Resultaten i studien visar betydelsen av att inte på förhand definiera vilka 

ingripanden som ska göras och hur de ska göras. Framträdande är vikten av 

en öppenhet för att kunna bedöma från fall till fall. Men för att skapa konti-

nuitet och ett mer explicitgjort gemensamt förhållningssätt och arbetssätt 

bland lärarna utarbetas gemensamma regler och rutiner som ska gälla vid 

utbildningen, och det sker en ansvars- och arbetsgiftsuppdelning mellan lä-

rarna för att skapa en tydligare arbetsstruktur. Organiserande genom regle-

rande av arbetsuppgifter kan ses som ett uttryck för att skapa kontroll. Sam-

ordningen blir mer regelbaserad. Genom tydliga regler är det på förhand 

bestämt hur saker och ting ska eller bör göras. Strävan mot en ökad reglering 

av en verksamhet kan ha många orsaker. I föreliggande studie kan det spåras 

till ett upplevt behov hos de anställda att tydliggöra vissa delar av verksam-

heten för att skapa en struktur i arbetet. Det kan beskrivas som att det sker en 

form av kollektivt självreglerande, och inte som något uppifrån givet att 

förhålla sig till. Riskerna med den ökade regleringen är dock, och som också 

identifieras av utbildningsledaren, att det leder till en institutionalisering av 

arbetsuppgifter och arbetssätt, något som kan innebära en begränsning för ett 

arbete präglat av ständiga justeringar.  

    Det justerande arbetssättet handlar många gånger om att lärarna förblir 

öppna för utbildningsdeltagarnas reaktioner på ingripanden. De justerar för 

att möta uppfattade behov, vilket bygger på idén att allt som görs i relation 

till utbildningsdeltagarna måste gagna dem. Arbetet präglas många gånger 

av justeringar för att anpassa utbildningen till deltagarna och inte tvärtom att 

anpassa deltagarna till utbildningen. Det innebär att det skapas ett utrymme 

för en anpassningsbarhet utifrån vad man bedömer som relevant i relation till 

uppgiften. Av den anledningen blir det inte lämpligt att sätta in arbetssätt i 

en strikt struktur av hur och vad som ska göras. En riktlinje som sätts upp för 

att gälla kan snabbt behöva ändras, vilket förutsätter ett organiserande som 

sker undan-för-undan snarare än ett där allt är reglerat i detalj på förhand. 

Detta medför att ingripanden kontinuerligt modifieras utifrån mötena med 
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deltagarna. Hultman (2001) beskriver liknande tankegångar angående att 

lärares arbete många gånger förutsätter en sorts intelligenta improvisationer 

för att möta de många skilda situationer som uppstår som en del av det lö-

pande arbetet. Detta är ett sätt att beskriva lärares arbete som bär även likhe-

ter med det Schön (1983) benämner reflektion-i-handling. Bägge förutsätter 

en förmåga att i stunden identifiera och definiera uppfattade behov för att 

eventuellt ompröva sitt handlande för att utföra arbetsuppgifter på ett kom-

petent sätt. I många fall möjliggörs det justerande arbetssättet genom lärar-

nas tillgänglighet till varandra. Tillgängligheten ger utrymme att nyttja var-

andras kompetens genom korta informella möten och att snabbt kunna 

stämma av och gemensamt reflektera kring kritiska händelser och identifiera 

alternativa handlingsstrategier.  

     Organiserande genom justerande respektive reglerande arbetssätt kan ses 

som två väl menande men delvis motstridiga strategier vilket skapar ett 

spänningsförhållande avseende variation i hur arbetsuppgifter organiseras. Å 

ena sidan strävan efter att etablera gemensamma regler och rutiner. Denna 

strävan kan i förlängningen leda till en reglering och institutionalisering av 

uppgifter och i sätt att utföra dem på och som på så sätt stänger för alternati-

va sätt att hantera uppgifter. Å andra sidan strävan efter öppenhet för att 

behålla möjligheten att ständigt justera och vara ospecifik för att möta speci-

fika behov hos utbildningsdeltagarna, ett arbetssätt som förutsätter en kom-

petens att identifiera alternativa lösningar. Riskerna med en tyngdpunkt på 

ett justerande arbetssätt är att det ger utrymme för en så pass avvikande han-

tering av uppgifter, sett i relation till de övergripande förutsättningarna. Det-

ta förklarar vikten av en löpande samordning genom samtal.  

     Vertikala och horisontella relationer kan även ses mellan lärarna. De kor-

rigerande samtalen som sker för att saker ska ske enligt ett Yestänk kan ses 

som uttryck för en vertikal relation, där det uppstår en spänning mellan olika 

sätt att organisera och/eller utföra arbetsuppgifter. De snurrande samtalen för 

ett gemensamt meningsskapande kan ses som uttryck för en horisontell rela-

tion. Vertikalitet och horisontalitet kommer på olika sätt till uttryck i relatio-

ner mellan människor, i de pågående mikroprocesserna och som en del i det 

pågående organiserandet av arbetsuppgifter. 

     Förhållningssätt till arbetsuppgifter och organiserande av arbetsuppgifter 

är nära relaterade till varandra och i figur 3 ställs de två spänningsförhållan-

dena upp i en enkel matris. Den lodräta axeln representerar spänningsförhål-

landet kring förhållningssätt till arbetsuppgifter, dynamiskt – instrumentellt. 

Den vågräta axeln representerar spänningsförhållandet som rör organiseran-

de av arbetsuppgifter, justerande – reglerande.  Spänningsförhållandena kan, 

om inte det ena tillåts ta överhand över det andra, sägas ha en inneboende 

dynamik som är gynnsam för lärande i arbetet och utveckling av kompetens. 
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Figur 3. Spänningsförhållanden rörande förhållningssätt till arbetet resp. organise-

rande av arbetsuppgifter. Den lodräta axeln avser två olika förhållningssätt till arbets-

uppgifter. Den vågräta axeln avser två olika slags organiserande av arbetsuppgifter. 

 

 

     De identifierade spänningsförhållanden kan även tänkas föreligga i andra 

(utbildnings)verksamheter, och det är möjligt att säga att de också är av mer 

generisk karaktär. I den studerade verksamheten finns en medvetenhet om 

dessa spänningsförhållanden bland lärarna och de arbetar för att hantera dem 

i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för såväl utbildningsdeltagarnas 

som sin egen utveckling.   

10.4 Konstruerande av lärmiljö 

Lärmiljö uppmärksammas allt mer i forskningen om lärande. I föreliggande 

studie är det möjligt att se hur de verksamma lärarna uppmärksammar, om 

än implicit, det egna lärandets betydelse för att möta den arbetsvardag de har 

att hantera. Lärarna måste, för att lyckas med utbildningsuppdraget, alltså 

skapa en lärmiljö för sig själva och utbildningsdeltagarna som understödjer 

att de ihållande lyckas hålla frågor öppna, där satta regler kan ifrågasättas 

när en alternativ lösning behövs.  

     Som tidigare forskning visat, och som framgår av de teoretiska utgångs-

punkterna, är olika typer av organisatoriskt relaterade förutsättningar rele-

vanta att se till för den lärmiljö som skapas på en arbetsplats (E. Ellström, 

m.fl., 2008; Felstead, m.fl., 2009; Illeris, 2004a; Marsick & Watkins, 2003). 

Nedan diskuteras detta som den organisatoriska kontextens inflytande över 

arbetet. Med organisationskontext avgränsas de kontextuella aspekterna till 

sådant som utgör en del av organisationen, vilket avser både organisations-
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kulturella och strukturella aspekter (Hargreaves, 1998). Den organisatoriska 

kontexten bärs upp av uppgiftsutförande människor som på ett eller annat 

sätt är en del av den. Det är genom människors handlande och interaktion 

som den organisatoriska kontexten upprätthålls och kring arbetsuppgifter 

skapas mellan vissa individer gemensamma meningssammanhang. Dessa 

benämns här som mikrokontexter och mikroprocesser som sker mellan indi-

vider utgör därmed en viktig del i den organisatoriska kontexten.    

10.4.1 Den organisatoriska kontextens inflytande över arbetet  

I resultatredovisningen växer en bild fram av vad som utgör Yesutbildning-

ens organisatoriska kontext. Den organisatoriska kontexten synliggörs ge-

nom hur lärarna och utbildningsdeltagarna i sina utsagor förhåller sig till 

den. Det är en bild av en starkt ideologiskt formad organisatorisk kontext 

som levandegörs genom det som av lärarna beskrivs som exemplets makt, 

och på så sätt bärs och delas av ett antal för verksamheten betydande nyckel-

personer. Utbildningsledaren är en sådan person som till stor del förkropps-

ligar Yestänket och de kulturella värden som präglar den organisatoriska 

kontexten.    

     Basta som organisatorisk kontext karaktäriseras av ett dynamiskt förhåll-

ningssätt till verksamhetsuppgiften, och lärarnas förutsättningar för organise-

rande och utförande av arbetsuppgifter kan relateras till den organisatoriska 

kontext de är en del av. Den organisatoriska kontextens inflytande på arbetet 

kommer bland annat till uttryck genom Yeslärarnas återkommande referen-

ser till Yestänket och Basta, och det finns en uttalad förväntan att samtliga 

som arbetar inom utbildningen delar de grundläggande värderingarna. Den 

studerande verksamheten, Yesutbildningen, kan alltså inte förstås som något 

frikopplat från Basta, utan utgör en pedagogisk verksamhet innesluten i en 

större organisation. Omständigheten att vara en organisation i organisationen 

skapar i föreliggande fall ett utrymme som möjliggör att till viss del frigöra 

sig från de nationella kursmål som utbildningen också har att förhålla sig till. 

Som utbildningsinstitution är Yesutbildningen styrd av regler och förord-

ningar som all Komvuxverksamhet oavsett huvudman har att förhålla sig till. 

Skolverkets nationella kursplaner är ett sådant exempel. Kursplanerna utgör 

en reglering av utbildningsverksamheten som föreskriver övergripande syfte 

med kurser och mål att uppnå för alla studenter som läser en specifik kurs. 

Kursplanerna utgör på så sätt mål att nå och i det finns kriterier för bedöm-

ning av utfall. Yesutbildningens strukturella tillhörighet, som en del i en 

större organisation som saknar en koppling till formell utbildning och istället 

har en verksamhetsuppgift präglad av en omsorgsrationalitet, gör att den 

med Felstead m.fl. (2009) begreppsapparat kan beskrivas vara del i två pro-

duktionssystem. Genom att inte enbart definiera sig som en utbildningsorga-

nisation, utan också identifiera sig som en del av Bastas verksamhet, skapas 

en handlingsfrihet som möjliggör att lärarna i specifika fall kan gå utanför 
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utbildningens funktion och inrikta sig på åtgärder som kan ge deltagarna 

adekvat stöd och hjälp i relation till deras liv i en vidare bemärkelse.  

     Forskning av Felstead m.fl. (a.a.), till viss del även Illeris (2004a) och E. 

Ellström m.fl. (2008), bidrar med kunskap om hur en organisatorisk kontext 

skapas genom att peka på en rad makrorelaterade aspekter. Det kan röra sig 

om allt ifrån lagstiftning som innebär inskränkningar i hur saker får göras, 

till att andra aktörer i en produktionskedja utövar makt för att reglera andras 

verksamhet. I föreliggande studie är de ovan nämnda kursplanerna sådana 

exempel. Men som forskningen också visar säger en sådan yttre reglering 

inte något om vad som faktiskt görs i organisationen, bara att de yttre re-

gleringarna rimligen borde ha en påverkan.  

     Medlemmarna (lärare och utbildningsdeltagare) av den organisatoriska 

kontexten utgör uppgiftsorienterade individer som ständigt på ett eller annat 

sätt förhåller sig till den, ett förhållande som ligger till grund för deras hand-

lande i relation till olika arbetsuppgifter. Men för att förstå arbetet som lär-

miljö är den organisatoriska kontexten, eller arbetspraktiken (Illeris, 2004a), 

med dess olika beståndsdelar dock något för grovmaskig i den meningen att 

den blir för oprecis för att se till förutsättningarna för enskilda individers 

lärande. Detta förhållande gäller även till viss del de organisatoriskt relatera-

de förutsättningar som andra forskare beskrivit som viktiga vid uppkomst av 

lärmiljö (E. Ellström, m.fl., 2008; Felstead, m.fl., 2009; Marsick & Watkins, 

2003). Med stöd i de empiriska resultaten i denna studie kan lärmiljö analy-

seras mer differentierat. Konstruerande av lärmiljö kan sökas i de mikrokon-

texter som skapas i det dagliga organiserandet av verksamhet och arbetsupp-

gifter, d.v.s. i pågående mikroprocesser som sker mellan människor.  

10.4.2 Uppgifternas mikrokontexter 

Mikrokontexter skapas som ett led i organiserandet av arbetsuppgifter i den 

pågående interaktionen mellan individer. Med detta avses att det relativt en 

arbetsuppgift mer eller mindre delas idéer om vad den innebär, men det kan 

också innebära att det utvecklas gemensamma strategier för hur uppgiften 

ska utföras. Mikrokontexterna knyter individer till varandra och påverkar 

individens förutsättningar för att utföra arbetsuppgifter, men utgör också en 

kontext där nya uppgifter potentiellt konstrueras i interaktionen med andra 

subjekt. Mikrokontexterna blir den sociala enhet som är närmast den enskil-

de individen och har en betydande påverkan på den enskilde individens 

handlande och lärande. 

     I föreliggande studie skapas kring arbetet med entreprenörsämnena en 

mikrokontext, en mikrokontext präglad av ett dynamiskt förhållningssätt till 

arbetsuppgifter och ett justerande arbetssätt. Det är en mikrokontext som 

bygger på att det finns tid och utrymme för fördjupande samtal och där saker 

görs till gemensamma uppgifter, något som förutsätter en tillgänglighet till 

andra. Det finns en trygghet att det finns någon att vända sig till när problem 
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uppstår. Döös (2011) gör liknande fynd och framhåller det naturligt inbygg-

da i medarbetares arbetssätt att fråga varandra vid problem, något som Döös 

relaterar till att det finns en stabilitet i organisationen som möjliggör att 

kompetensbärande relationer upprätthålls i olika arbetsuppgifter över tid 

(a.a.). För att utveckla sätt att hantera arbetsuppgifter, och för att tolka och 

identifiera nya uppgifter, utnyttjar Yeslärarna i stor utsträckning varandra 

som resurser. Lärarnas handlingsförmåga i relation till arbetsuppgifter, deras 

kompetens, kan därför säga bäras upp i de kollegiala relationerna. En hypo-

tes är att mikrokontexter blir extra viktiga i en verksamhet präglad av ett 

dynamiskt förhållningssätt till arbetsuppgifter i och med avsaknaden av ut-

vecklade regler och rutiner. För att handla enligt vad som anses rätt, förut-

sätts en tillgång till andra lärare för att ta del av varandras erfarenheter och 

gemensamt reflektera kring problem.  

     Davidsson och Svedin (2004) visar utifrån en studie inom industrin att ett 

utvecklingsinriktat lärande förutsätter tillgång till avancerade problem som i 

någon mening utmanar individens redan etablerade förståelse, och ett hand-

lingsutrymme för att hantera problemen. Dessa avancerade problem kan vara 

en del av en komplex verksamhet, men det är också möjligt att se att de ska-

pas av individen i mötet med praktiken, d.v.s. de avancerade problemen är 

inte bara givna och finns automatiskt i vissa situationer. Detta kan exempli-

fieras med Döös (1997) operatörer som själva identifierade just avancerade 

problem i en verksamhet där andra inte gjorde detta; relaterat till föreliggan-

de diskussion kan det kanske ses som ett uttryck för att de ingick i olika mik-

rokontexter med skilda förhållningssätt till arbetsuppgifter och sätt att orga-

nisera kring dem. Vad som avses med avancerade problem i en industriell 

verksamhet skiljer sig rimligen från en vuxenutbildningsverksamhet. Men 

genom organiserande av arbetsuppgifter genom snurrande samtal och ett 

justerande för att möta upp sedda behov, konstrueras avancerade problem 

som inte bara ser till undervisningsuppdraget utan även ser till utbildnings-

deltagarnas liv och personliga utveckling. Sett ur ett lärandeperspektiv är det 

förhållanden som skapar förutsättningar för en ökad variation. Det som av 

Illeris (2004a, hänvisar till Beckett & Hager 2000, 2002) lyfter som en av de 

mest grundläggande förutsättningarna för arbetet som lärmiljö.     

          Detta kan sättas i kontrast till arbetsuppgifter som utifrån ett instru-

mentellt förhållningssätt mer kan karaktäriseras som välkända problem, eller 

i alla fall givet definierade problem. Illustrerande för detta är organiserandet 

av yrkesundervisningen där uppgifterna i hög grad görs givna. Detta skapar 

en mikrokontext som främst bygger på en fråga-svar relation. Utifrån ett 

förhållningssätt där uppgifter görs givna, d.v.s. mer eller mindre samma från 

gång till gång med en liten variation, uppstår inte samma behov av att lära 

nytt för att hantera dem och uppgifter av liknande slag kan med tiden hante-

ras på rutin. Sett ur ett deltagarperspektiv innebär det att när kompetens väl 

utvecklats kring arbetsuppgiften är det möjligt att gå vidare till andra uppgif-
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ter. En sådan mikrokontext kan skapa förutsättningar som gynnar ett anpass-

ningsinriktat lärande.   

Mikrokontexter är inte statiska enheter utan de upprätthålls genom att de 

individer som är en del av dem handlar relativt mikrokontexternas uppgifter. 

Mikrokontexterna inrymmer givetvis en större variation än vad som illustre-

ras i figur 4 nedan, men de domineras av ett visst förhållningssätt till arbets-

uppgifter och sätt att organisera arbetsuppgifter.  

10.4.3 Arbetsplatsens lärmiljöer 

Det är inget nytt i sig att betona vikten av de gemensamma meningssam-

manhang som skapas kring arbetsuppgifter på exempelvis en arbetsplats. 

Mikrokontext har som begrepp delvis likheter med det Illeris i sin teori om 

lärmiljö beskriver som arbetsgemenskaper (som bl.a. inspirerats av Lave & 

Wenger 1991), och likaså kan mikrokontext relateras till det Felstead m.fl. 

(2009) avser med nätverk av sociala relationer. Men sett i relation till förut-

sättningar för lärande skiljer sig mikrokontext från dessa begrepp. Det reso-

nemang Felstead m.fl. för säger inget om relationernas betydelse för lärande, 

utan betonar främst att tillgängligheten till olika sociala nätverk ökar poten-

tialen för lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Arbetsplatsens lärmiljöer. Mikrokontexter och organisatorisk kontext inplace-

rade i matrisen över de två spänningsförhållandena. Mikrokontext a avser den mikro-

kontext som skapas kring entreprenörsämnena, och mikrokontext b yrkesundervis-

ningens mikrokontext 
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     Slutsatsen utifrån föreliggande studie är att samvariation mellan spän-

ningsförhållanden skapar handlingsutrymme i relation till arbetsuppgifter (se 

Figur 4). Det är utifrån hur mikrokontexterna positionerar sig i matrisens två 

spänningsförhållanden möjligt att säga något om en mikrokontexts potential 

för olika typer av lärande, såsom anpassningsinriktat respektive utvecklings-

inriktat lärande. Detta resonemang grundar sig i att en mikrokontexts posi-

tion i matrisen påverkar det handlingsutrymme som de enskilda subjekten 

har i relation till arbetsuppgifter. Handlingsutrymme i relation till en uppgift 

utgör en grundläggande förutsättning för organiserande och utförande av 

arbetsuppgifter och därmed för lärande. En mikrokontext som kan placeras i 

den nedre vänstra delen av matrisen, präglad av ett instrumentellt förhåll-

ningssätt till arbetsuppgifter och ett tydligt reglerande av arbetsuppgifter, 

innebär ett begränsat utrymme för ett utvecklingsinriktat lärande. Men kan 

istället utgöra mer gynnsamma förutsättningar för ett anpassningsinriktat 

lärande. Det omvända förhållandet gäller för mikrokontext som placerar i 

den övre högre delen. Det är rimligt att säga att den komplexitet spännings-

förhållandena innebär för pågående organiserande och utförande av arbets-

uppgifter, och hur de hanteras i mikrokontexterna också är en konstituerande 

grund för konstruerande av lärmiljö. Det är därför också möjligt att tala om 

det som arbetsplatsens lärmiljöer. 

     Resonemanget stärks av resultaten i Felstead m.fl. (2009) studie av förut-

sättningar för arbetsplatslärande bland träningsinstruktörer på gym vid infö-

randet av standardiserade träningsprogram. Exemplet kan te sig vara långt 

ifrån den studerade verksamheten i föreliggande studie, men principen fram-

står vara densamma. Förhållningssätt till arbetsuppgifter och det pågående 

organiserandet av arbetsuppgifter påverkar graden av handlingsutrymme i 

relation till arbetsuppgifter, vilket är förutsättningar som har en direkt bety-

delse för arbetsuppgifters potential för lärande. Detta ligger också i linje med 

E. Ellström m.fl. (2008) och Billett (2004) som menar att en förutsättning för 

ett utvecklingsinriktat lärande är en verksamhet som är organiserad för att 

stödja lärande, exempelvis genom att verksamheten präglas av avancerade 

problem. Organiserandet är dock i sig inte tillräckligt, ett utvecklingsinriktat 

lärande förutsätter också individer med en tillräcklig beredskap för att kunna 

identifiera saker som problem att lösa. E. Ellström m.fl. (2008) framhåller 

utbildningsnivå som en möjlig aspekt som kan förklara skillnad i möjlighet 

att identifiera problem. Föreliggande studies design ger inga möjligheter att 

uttala sig om utbildningsnivåns betydelse, men en hypotes är att möjligheten 

att identifiera och hantera avancerade problem kan relateras till förhållnings-

sätt till arbetsuppgifter. Ett instrumentellt förhållningssätt innebär rimligen 

mer av ett sökande efter det givna, medan ett dynamiskt förhållningssätt till 

arbetsuppgifter också ger utrymme för sådant som avviker och kan upp-

märksamma alternativa aspekter av ett problem. Detta kan förklara hur med-

arbetare, och utbildningsdeltagare, som kommer från Basta beskrivs ha ett 

försprång i och med att de redan är en del av den rådande kulturen och möter 
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ett dynamiskt förhållningssätt till arbetsuppgifter i vardagen. Med E. Ell-

ström m.fl. (2008) ord skulle det kunna ses som en del av individens bered-

skap för lärande och Felstead m.fl. (2009) skulle beskriva det som något som 

är en del av individens lärterritorium.  

Vikten av att organisera för lärande är framträdande i föreliggande studie. 

Det krävs ett medvetet arbete för att hålla verksamheten så öppen för föränd-

ring och för att låta de ständiga justeringar som framstår som så viktiga i 

mötet med utbildningsdeltagarna vara ett dominerande inslag. Det är uppen-

bart att detta sätt att arbeta skiljer sig från hur det många gånger ser ut i en 

utbildningsverksamhet, i synnerhet med den ökande tendensen till standardi-

sering i allt från grundskola till högskola och universitet, vilket också kan 

uttryckas som en ökad förekomst av ett instrumentellt förhållningssätt till 

arbetsuppgifter. Frågan är vad som då händer med de så viktiga justeringarna 

för att möta individuella behov, justeringar som är grundande i lärarnas för-

måga att göra kompetenta bedömningar. Kommer de till uttryck på annat vis, 

och hur påverkar det arbetsplatsens lärmiljöer? Det är rimligt att också ställa 

sig frågan hur förhållningssätt och arbetssätt i den studerade verksamheten är 

bundna till att det är en målgrupp som generellt kan beskrivas vara i behov 

av mer socialt stöd. I en verksamhet där behovet av den sociala omsorgen är 

mindre är det möjligt att ett justerande arbetssätt inte fyller samma funktion, 

men det är också möjligt att något väsentligt går förlorat i samband med 

dagens i vissa fall långtgående standardiseringar.  Detta är frågor som kan 

ligga till grund för vidare empiriska studier av konstruerande av lärmiljö. 

10.5 Studiens praktiska nytta  

Vad har de slutsatser som dragits utifrån föreliggande studie för potentiell 

praktisk nytta? Studien har bidragit med en utvecklad syn på begreppet lär-

miljö. Arbetsplatsens lärmiljöer innebär att det på en arbetsplats inryms ett 

antal lärmiljöer sett till mikrokontexters position i relation till de två spän-

ningsförhållandena. Resultaten och slutsatserna i föreliggande studie kan 

fungera som ett analysverktyg för utvecklingsarbete i organisationer som 

syftar till att bidra till gynnsamma förutsättningar för arbetsplatslärande och 

kompetensutveckling. En grund för ett sådant arbete kan vara analyser av 

arbetsplatsens lärmiljöer. Två steg i en sådan analys kan urskiljas, dels syn-

liggöra den organisatoriska kontexten och de mikrokontexter som skapas 

kring arbetsuppgifter, och dels identifiera hur de positionerar sig i matrisen 

av de två spänningsförhållandena. Ett sätt att gå ett steg vidare i analysen 

och möjlighet att bidra till utvecklingsarbete är med inspiration utifrån Bergs 

(2003) frirumsmodell, som identifierar diskrepansen mellan den yttre kon-

texten och den lokala organisationskulturen. Modellen kan brytas ned ytter-

ligare genom att sätta organisatorisk kontext och mikrokontext som de hu-

vudsakliga analysenheterna. Detta gör det möjligt att se till mikrokontexter-
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nas potentiella frirum i relation till den organisatoriska kontexten och på så 

sätt identifiera det utrymme som finns i den organisatoriska kontexten för att 

exempelvis själva styra över sina arbetsuppgifter. Detta är analyser som kan 

ligga till grund för välgrundade ingripanden sett ur ett organisationspedago-

giskt perspektiv. 
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Summary in English 

Learning Environments in the Workplace. 

The construction of learning environments in a VET program from an orga-

nizational pedagogical point of departure. 

 

 

Introduction 

Today‟s research on adult learning stresses the importance of the environ-

ment in which learning takes place. That learning is an ongoing process is a 

generally accepted concept, and it is also well-known that learning is not 

limited to educational settings. In most social settings adults find themselves 

in learning situations, in many cases unplanned, as learning occurs more or 

less incidentally as a consequence of performing different kinds of tasks 

(Marsick & Watkins, 1990). Social settings therefore can be analyzed as 

environments where learning takes place - as learning environments (Billett, 

2004; E. Ellström, et.al., 2008; Felstead, et.al., 2009; Harteis & Billett, 2008; 

Illeris, 2004a).  

     This empirical study is based on a Vocational and Educational Training 

(VET) program. The understanding of an educational setting as a learning 

environment is at least two folded, depending on whose learning is looked at 

and what the expected learning outcomes are. From a participant‟s point of 

view an educational program explicitly represents a learning environment in 

the sense that expected learning outcomes concerning vocational skills are 

stated in advance. However, from the point of view of learning as an inci-

dental consequence of performing tasks, other aspects of participant learning 

which transcend learning vocational skills can be studied, and also teacher 

learning and development of competence. This wider perspective is how the 

learning environment is treated in this study, with emphasis on the ways in 

which the learning environment is construed as a part of daily work activi-

ties. This is also discussed as a part of an organizational pedagogic problem.  

 

 

Theoretical frame of reference  

Theoretically, the study takes an organizational pedagogical point of depar-

ture and has an action theoretical approach, which means that individuals‟ 

intentions, understanding and creation of work tasks are of interest.  The 

organizational pedagogical point of departure refers to how organizations 
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encourage or hinder workers in organizations to perform work tasks in order 

to reach set goals, and an incidental consequence of this is the creation of 

individual and collective learning situations (Granberg & Ohlsson, 2011). 

This concerns the relation between the individual and collective level, and 

how they are related through the ongoing organizing activities in order to 

coordinate actions. Work tasks are usually organized to be handled in an 

adequate way, rather than to promote learning.  

     Two lines of theory on learning are represented: constructivist theory 

(Kolb, 1984; Piaget, 1970), as well as draws on the theory of learning as 

culturally and socially situated (Engeström, et.al. 1999). The two lines are 

put together resulting in theory where learning occurs as an interplay be-

tween individual and social aspects (Illeris, 2004a).  

     As mentioned above the construction of a learning environment is in fo-

cus, which presupposes a conceptual development regarding how to under-

stand a learning environment. The concept of a learning environment is to be 

understood as the relation between different phenomena that together consti-

tute individuals‟ learning conditions in a specific social practice. Theory of 

learning environment takes inspiration from E. Ellström et.al. theory of two 

types of learning environment: enabling and constraining which identifies 

organizational conditions effecting the learning environment, and Felstead 

et.al. theory of learning environment as networks of social relations, and the 

concept Working as Learning Framework. A third inspiration is Illeris theory 

of Work practice: 

a tension and power field lying in the middle of the base line of the triangle 
between the technical-organisational and the socio-cultural environment, and 
through which the learning interaction between the individual and the envi-
ronment are always channeled, directly or indirectly. This means that when 
learning takes place in working life it will inevitably, directly or indirectly, be 
influenced by the fundamental way in which working life is organised and 
functions in society (Illeris, 2004a, s. 45).  

 

The tension and power field Illeris refers to as work practice, which can be 

related to what in this study is referred to as organizational context, becomes 

an important part of the learning environment.  

 

 

Aim  

The aim of this study, which is based on an empirical study of a VET pro-

gram, is to increase understanding about how a learning environment is con-

structed. Three research questions have been formulated in order to conduct 

the empirical study:  

 

 What are the main work tasks and goals for the teachers and the par-

ticipants? 
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 How are work tasks performed and organized in educational practice 

by the teachers and the participants?  

 How do teachers and participants contribute in the construction of 

the learning environment? 

 

 

The empirical study 

The study is designed as a single case study of a successful VET program 

named Yesutbildningen. The program‟s target group mainly consists of 

young adults with low educational backgrounds and limited experience from 

the labor market, and therefore at risk of social exclusion. Yesutbildningen is 

a part of the social enterprise Basta arbetskooperativ. The data was collected 

according to an ethnographical approach (Larsson, 1996; Qvarsell, 2000). 

Data was primarily collected during periods of field studies through the ob-

servation of teachers‟ work inside and outside classroom settings, and recur-

ring in-depth interviews with six teachers and eight participants. In addition 

to this, three reflection group interviews with the teachers were conducted 

during the period in which the study was conducted.  

     The material has been analyzed using an open and questioning approach. 

Qualitatively oriented studies such as this one typically generate an exten-

sive amount of material which makes it necessary to create a system of anal-

ysis that gives the analysis a direction and foundation. In the process of ana-

lyzing the material, three phases can be distinguished. The first and second 

phase involved the process of sorting the vast amount of material. Initially, 

open coding was used on parts of the material, and the research questions 

were used to explore certain parts in-depth. The third phase was about theo-

rizing the empirical findings, which can be seen as a process of trying to see 

something as something else (Danermark, et.al. 2003). This process has not 

been a straightforward one, but rather the work has moved back and forth 

between the three phases of analysis.   

 

 

Results 

Two strategies in the teachers‟ educational work were identified in the VET 

program. The first strategy, which predominantly characterizes the entrepre-

neurial subjects, is participant oriented and builds on participants partaking 

in the education and more of collective work. The teachers who are mainly 

responsible for the entrepreneurial subjects often work together in what they 

refer to as co-teaching where they can contribute with different perspectives 

and stimulate ongoing discussions. The second strategy, which is mainly 

used in the vocational theory classes, can be described as individual studies. 

The participants work at their own pace in workbooks, and get support from 

the vocational teacher when needed. From a participants‟ point of view the 
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vocational theory context creates a sense of belonging to the profession they 

are training for. 

     Several of the participants in the VET-program have educational back-

grounds that hinder them from completing educational programs. However, 

these participants experience an active support from their teachers, and also 

from their fellow participants. The participants, in many cases, express inter-

est in getting an education as a kind of last resort. The participants are to a 

high degree work oriented, i.e. they value elements in their education which 

they see as necessary for them in relation to their future careers. In contrast 

to the teachers, they are not interested in general knowledge, which the 

teachers proclaim is as important as specific knowledge for success in enter-

ing and staying in the labor market.  

     Thus the goals and ambitions of teachers differ in many respects from 

those of the participants. Established in the ideological foundation, the so 

called Yestänket, the teachers emphasize the importance of bildung and so-

cialization for the participants‟ development in order for them to be well 

functioning in the labor market. The difference between the goals and ambi-

tions of participants and teachers is familiar to the teachers, and they share 

the participants‟ view of the importance of vocational skills. However, the 

challenge, partly without the participants‟ knowledge, is to create conditions 

for a personal development and empowerment, and the participant oriented 

education in the entrepreneurial subjects becomes an important arena for that 

work. The differences in goals and ambition are important to acknowledge 

due to it gives information on daily work in the VET-program and the im-

portant work tasks that emerge.  

     The daily work is seen as an adjustable way of working, foremost devel-

oped by the teachers responsible for the entrepreneurial subjects, with an 

open approach to working tasks supporting it. The teachers themselves de-

scribe it as a talkative way of working, and problems are tackled through 

„spinning‟ discussions which are characterized by looking at problems, but 

also at their own assumptions, from different perspectives. In many topics 

teachers can have differences in opinion, but there is an openness for these 

differences and a dialog around them. This way of working is dependent on 

the availability and approachability of each other, enabling quick informal 

meetings to discuss and share experiences. Teachers struggle in the encoun-

ter with the participants to offer a space and conditions which promote an 

empowerment process. However, in practice some of the participants‟ space 

needs to be regulated and limited. Hence, this adjustable way of working can 

be seen as a method to avoid getting fixed in a given state of mind, where 

suitable interventions for each given occasion are decided based on interac-

tion with the participants.      

     The educational program is strongly influenced by the ideological foun-

dations developed by its principal organizer, Basta arbetskooperativ, a social 

enterprise that works with the rehabilitation of drug addicts. In Yesutbild-
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ningen its foundations come to play as Yestänket, and it is through Yestänket 

that the teachers identify prioritized work tasks, and these work tasks are in 

many aspects created in relation to Yestänket. The educational program is 

ideology-driven in the sense that a number of fundamental values regarding 

how to relate to other people are supposed to influence what makes work 

tasks. As an ideology-driven organization ongoing discussions become ne-

cessary. It is through discussions that ideas are passed on and developed in 

new directions, based on the people who are part of the organization at that 

point. The relationship between the principal organizer Basta and Yesutbild-

ningen is based on mutual trust, in which the educational leader and the 

teachers are able to decide what to do and how to carry out their work.   

 

 

Discussion 

Learning environments are receiving an increasing amount of attention in 

today's research on learning. In the present study, there is awareness among 

the teachers of the importance of their own learning, in order to cope with 

their work in a professional way. To be successful in educational work there 

is a need for a learning environment, for both teachers and participants, that 

supports the use of discussions where questions are kept open and set rules 

can be questioned in order to meet the individual needs of the participants.   

     It is reasonable to say that teachers, as well as participants in many as-

pects, have an extended discretion in relation to their work tasks and a strong 

influence on the VET-program. There are conditions that increase the possi-

bilities for learning. The discretion is partly a result of the trust from the 

organizing principal Basta and partly a result of the educational leader‟s way 

of organizing the work. However, the analysis of discretion can be taken one 

step further by revealing underlying conditions affecting the discretion. Two 

tension fields can be identified in which discretion in work tasks is created. 

The first concerns the approach to work tasks and is a tension between dy-

namic and instrumental approaches. The second concerns the organization of 

work tasks and is a tension between adjustable and regulating ways of work-

ing. The co-variation between the two tension fields creates work task dis-

cretion.  

     As earlier research has shown, different kinds of organizational condi-

tions are important for the learning environment created in a work place (E. 

Ellström, m.fl., 2008; Felstead, m.fl., 2009; Illeris, 2004a; Marsick & 

Watkins, 2003). This is discussed as the influence of the organizational con-

text on work. As a part of a non educational organization, Basta, there exists 

a space to divide from the educational work in order to meet the participants‟ 

needs in a wider sense. This can be understood as they are a part of two pro-

ductive systems (Felstead et.al. 2009). However, the organizational context 

consists of task oriented individuals, and it is through peoples‟ actions and 

interaction that the organizational context is maintained. Micro context is 
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introduced as a concept, referring to the context of meaning which is created 

around work tasks. It is reasonable to say that the organizational context gets 

it actual shape based on its micro contexts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Learning environments in the workplace. Micro contexts and organizational 

context placed in the two tension fields.  

 

 

     The co-variation between the two tension fields creates the discretion of 

work tasks and has an extensive influence on the ongoing organization and 

performance of work tasks. A conclusion then is that the complexity gener-

ated in the tension fields and how micro contexts are positioned in it, is the 

basic foundations in the construction of a learning environment. Depending 

on the micro contexts position in the two tension fields, different conditions 

of learning can be identified (see figure 1). The micro contexts can then be 

understood as the learning environments in the work place.   
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Bilaga 

Intervjuguider som användes inledningsvis i projektet 

 

 

Frågor vid intervju med anställda inom Yesutbildningen 14-15 augusti 

2006 

 

Inledning, orienterande frågor 

 

Berätta om din bakgrund. Hur hamnade du inom Yes? 

 

Berätta om din roll i Yes idag… 

 

Vilka är dina förväntningar på Yes? 

 

Vad tycker du eleverna ska förvänta sig av Yes?  

 

Vad uppfattar du är det som skiljer Yes från annan yrkesutbildning? 

 

På vilket sätt uppfattar du att Yes förbereder eleverna inför arbetsmarkna-

den? 

 

Hur ser du på Bastas roll i Yes? 

 

 

Utformning av arbete 

 
Hur arbetar ni fram innehållet, dvs. vad som ska ingå i undervisningen?  

 

Hur fattas beslut om innehåll i utbildningen?  

 

Beskriv en typisk dag i utbildningen för dig, hur är undervisningen upplagd? 

 

Upplever du att du har möjlighet att påverka innehållet i utbildningen samt 

dina arbetsuppgifter? 
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Erfarenhetsutbyte 

 
(Efter ett undervisningspass, vad händer då? Diskuterar man undervisningen 

med någon annan?) 

 

Hur ofta träffas ni och diskuterar utbildningen? Vilka deltar? Vad diskuterar 

ni på ev. sådana träffar? 

 

Hur sker kommunikationen med dem som arbetar i Södertälje? 

 

Hur ofta träffas ni och diskuterar utbildningen med dem som arbetar i Söder-

tälje?  

 

 

 
Frågor att ställa till utbildningsdeltagarna i Yesutbildningen 

 

Berätta om din väg till Yes… vad fick dig att välja Yesutbildningen? Vad 

ligger till grund för ditt beslut att börja utbildningen? 

 

Hur kom du i kontakt med Yes? 

 

Vad är ditt första intryck av Yes? Hur upplever du bemötandet från elever-

na? 

 

Vad har du för förväntningar på Yes?  

 

Berätta om tidigare skolerfarenheter… 

 

Hur skulle du beskriva ditt liv idag… 

 

(uppföljning intervju 2: berätta vad som har förändrats sen sist vi sågs) 

 

Hur ser du på framtiden? Arbetsmarknaden? Vad har du för förväntningar på 

dig själv? 

 

Hur uppfattar du möjligheten att påverka/bidra till innehållet/vad som tas 

upp på lektionerna? 

 
Upplever du någon skillnad mellan de olika lärarna?  
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Hur är det att ha prov löpande hela tiden? Vad tycker du om att man får göra 

om proven? 

 

 

Efter praktikperiod ställs frågor om hur de uppfattade den.  

 

Vad skiljer praktiken från den skolförlagda delen av utbildningen?  

 

På vilket sätt uppfattade du att det ni pratat om och gått igenom i skolan 

kunde användas under praktiken? 

 


