
I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera 
ett antal projekt i medelstora och större städers miljonprogramsom-
råden.  Målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare 
som bodde där, främja deras arbetskraftsdeltagande och öka kon-
taktytorna mellan svenskar och invandrare. Kooperativet Latitud är 
ett av dessa projekt. Inom kooperativet arbetar flyktingar, långtids-
arbetslösa och lågutbildade. Männen har kommit dit genom olika 
former av arbetsmarknadsplaceringar medan kvinnorna oftast har 
kortvariga anställningar. 
Studien bygger på Lave och Wengers teorier kring legitimt peri-
fert lärande och lärande i en handlingsgemenskap. Dessutom prö-
vas teoriernas användbarhet i den kontext som kooperativet utgör. 
Grundläggande i dessa teorier är att lärandet är situerat och sker 
i handling i en social gemenskap och att lärande och utveckling 
av identitet är sammanvävda. Arbetsplatsen Latitud studeras i dess 
egenskap av en handlingsgemenskap, där människors lärande är 
beroende av och förknippat med den mening de finner i verksam-
heten och i sin egen tillvaro i kooperativet, lika väl som av den 
gemenskap de formar som arbetsgrupp.  Lärandets betydelse för in-
dividens identitet tydliggörs i fyra individers lärande och agerande 
under deras tid i kooperativet. 
Avhandlingen visar att de använda teorierna är väl skickade för att 
studera Latitud som miljö för lärande. En fördjupning av teorierna 
krävs emellertid för att beskriva hur en människas identitet byggs 
från deltagande och lärande i olika lokala praktiker och behov, och 
hur varje individs lapptäcke av livserfarenheter och lärande formar 
ett individuellt mönster.
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