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BILAGOR

Före texten
Vad betyder det att skriva ett avhandlingsarbete? Jo, man ställer en fråga som man inte
förstår konsekvensen av och går ut i världen. Sen vankar man av och an, kategoriserar
och sorterar, skriver, läser, inspireras av andra, ropar heureka, prövar tolkningar, får råd
och stön från handledare liksom andra forskarkolleger, förstår ingenting, förändrar,
skriver nytt, läser annat, får skäll och så om igen – samma procedur år ut och år in. Till
slut villkorar man sig själv som vår doktorandkollega tipsade om. Hon sa med glimten i
ögat att man vitt och brett ska lova omgivningen; ”Blir det inte färdigt i år får man bege
sig till galgbacken, då finns det liksom ingen återvändo”. Vi har så överlevt efter några
bravader och boken ligger nu som en symbol för vår gärning. Vankandet är slut för
denna gång. Det är en förmån att fått pröva forskargärningens vedermödor och vi gör
det gärna igen. Vi är tacksamma över Kunskapslyftskommitténs (KLK) visade förtroende genom delvis finansiering av forskningen. Många har så stöttat oss i avhandlingsprocessen på ett eller annat sätt.
Först vill vi tacka alla aktörer som tålmodigt bidragit med tid, information och tolkningar. Tack, framförallt alla deltagare men även lärare, rektorer, projektgruppen i
Nystad och andra aktörer som bidrog i fallstudien. Ett andra tack riktar vi till våra
engagerade och kreativa handledare; Staffan Larsson och Madeleine Abrandt Dahlgren.
Vi tackar särskilt för ert stöd när det levda livet gjorde sig påmint i slutfasen. Ni hjälpte
oss att komma vidare och ordna allt till det bästa. I samma tack riktar vi oss också till
slutseminarieopponenten Ulf Olsson för konstruktivt och avgörande bidrag.
Ett tredje tack vill vi rikta till alla forskarkolleger som under åren utstått långa diskussioner och kryptiska texter, som helt enkelt bidragit till vår förståelse på ett eller
annat sätt. Forskningsgruppen som arbetat med nationella utvärderingar av KL har också bidragit med värdefulla synpunkter på återkommande träffar. Även andra förebilder
och vänner har inspirerat oss i och utanför konferenssammanhang såsom NFPF och
ESREA samt de etnografiska och biografiska nätverken. Sist men vardagligt störst;
Tack alla korridorkolleger i VUFo, särskilt vår stöttande studierektor Stellan Boozon.
Den forna Tecken & tolkningsgruppen, Etnografiska seminariet, Filosofiska seminariet,
doktorandgänget IPP och ”gamla” vuxengruppen för hård skolning. Vännen Lotta
Ingemarsson har bidragit med kunskaper i engelska och Maritta Edman med noggrann
slutredigering. Prefekt Annika Rannström och intendent Birgitta Rylander har också
hejat på och manat fram slutprodukten. Ett annat gäng som följt oss under åren, som
både stöttat och utmanat är Östgötaforum – TACK alla!
Som sagt, forskning är en social aktivitet men vi står själva för varje ord i boken, det
kan vi inte tynga er andra med. Vi är två skribenter och har arbetat som i symbios kring
forskning och andra uppdrag i många år. För ordningens skull har ansvaret fördelats
mellan oss. Liselott Assarsson har huvudansvar för kapitel 7, 8 och Katarina Sipos
Zackrisson för kapitel 9, 10. Övriga kapitel ansvarar vi gemensamt för; kapitel 1–6, 11
och forskningsbiografi (Appendix). Uppdelningen är konstruerad, eftersom texten
egentligen är formad av gemensamt arbete. Ett största TACK riktas avslutningsvis till
våra nära och kära i det som är viktigast, livet utanför boken. Tidvis har vi försakat er,
så är det – men vem vill inte bli prinsessa på sin egen tårta?!

Liselott & Katarina
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Kapitel 1

Vuxenstudier som förhandlande möten
Joseph, en studerande
Vi sitter på ett fik i Nystads centrum. Café Ossi öppnade när fältarbetet gjordes bland
deltagare, lärare, studievägledare, rektorer och politiker. Det är fyra år sedan vi kom
till kommunen, det känns som evigheter förflutit och ändå inte. Bland cafégästerna
finns ansikten som påminner om aktörerna i studien. Vi är tillbaka i Nystad på en konferens kring vuxenutbildning och samtalar efteråt om dagens insats. Dörrarna öppnas,
en yngre man går fram till bordet intill. Han hälsar på folk, beställer kaffe och ståfikar
med ryggen vänd mot oss. Vi tittar på varandra; ”Visst är det Joseph!?” Vi bryter upp,
men på väg mot dörren petar vi honom försiktigt på axeln. Joseph vänder sig om och
tar i hand. Han säger leende: ”Det var länge sen, vad gör ni här?” Joseph är en av de
studerande vi följt i vuxenstudier. Han stängdes av från Folkhögskolan för hög frånvaro. Han säger: ”Skolan och i den klassen ingen ordning, men inte bara lärarnas fel.
Bosse [läraren] stöttade mig hela tiden. Men kompisarna pratade mest och strulade,
jag med.” Idag går Joseph en Orienteringskurs på Lernia, efter tillfälligt arbete i
industrin ”ett skräpjobb” som han säger. Han vill fortfarande bli fritidsledare, som när vi
först träffades. Då hade han saker att reda ut, utbildningen kom i andra hand. Steget
till studier användes för att ”komma in i samhället, bort från det och jobba svart”. Han
berättar att studierna och arbetet i industrin gjorde att föräldrarna gav sin välsignelse
till giftermål. Joseph har nyligen blivit pappa och på fritiden träffar han sina manliga
vänner på något fik. Vi ursäktar oss för att ha stört sällskapet. ”Det var bara kul” säger
Joseph, de andra nickar artigt. Han fortsätter: ”Hör av er om det är nåt mer, jag ställer
upp!” Vi lämnar Nystad med ny förundran.
(Fältanteckning oktober 2002)

Joseph är en av de deltagare1 som studerade Allmän kurs på en folkhögskola inom
ramen för Kunskapslyftet (KL) våren 1999 i Nystads kommun. Vi kommer att möta fler
deltagare och utveckla en berättelse om hur identiteter iscensätts2 i vuxenstudier. I den
här studien betraktas vuxenutbildning som ett sammanhang där identiteter förhandlas.
Flera aktörer är involverade och hur studier framstår och vad som kommer ut av
deltagandet är fokus i avhandlingen. Utbildning är en av samhällets institutioner där
människor möts oavsett identiteter. Hit kommer kvinnor, män, invandrade svenskar,
infödda, olika åldrar, föräldrar, singlar, troende, ateister, musiker, kortspelare, missbrukare, sjukskrivna, möbelsnickare; alla möjliga identiteter möts på så vis i vuxen1

Deltagare och studerande används synonymt.
Iscensätta är en central metafor som används för att illustrera identitetsskapande processer. Iscensätta
förefaller vara i linje med valda perspektiv som markerar identitet som aktivitet, kommunikation och
förhandling. Risken med den dramaturgiskt inspirerade metaforen är att tankarna förs till teaterns värld,
att identiteter framstår som roller i ett välregisserat skådespel. Vi vill snarare betona att identiteter kan
framställas på olika sätt. Sammanhang och publik har betydelse för själva iscensättandet. För språklig
variation i avhandlingen ersätts dock emellanåt iscensätta av framställa, använda, göra, forma, konstruera
och agera.
2
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studier. Vuxenstudier pågår i ett särskilt sammanhang och för att förstå iscensättande av
identiteter blir aktiviteter och relationer av intresse. Vi tänker oss att olika utbildningsinstitutioner driver sina logiker, men också har att inordna sig efter kommunala
tolkningar av vad formell vuxenutbildning ska vara. Likaså har pedagoger på skilda
institutioner föreställningar kring pedagogiska, didaktiska och metodiska ställningstaganden i undervisning. I den här studien ses vuxna deltagare som betydelsefulla
aktörer i iscensättandet av identiteter i utbildning. Människor ingår i olika sammanhang
som inte försvinner bara för att de börjar studera. Vad sker så i skärningspunkten, där
deltagares levnadsbanor och vuxenstudier möts?
Den här studien möjliggjordes inom ramen för KL, som en nationell delstudie inför
Kunskapslyftskommitténs arbete med slutbetänkandet Kunskapsbygget.3 KL, som är
landets hittills mest omfattande utbildningsprojekt för vuxna, pågick under åren
1997–2002.4 Aldrig tidigare har så många aktörer varit involverade i svensk vuxenutbildning. Satsningen var inte bara en arbetsmarknadsåtgärd även om arbetslösheten
var hög. Begreppet livslångt lärande fick år 1996 en renässans genom OECD samt EU
och aktualiserades i KLsatsningen.5 Ansvaret för utveckling av infrastruktur för det
livslånga lärandet förväntades ske på kommunal arena. En delegation tillsattes under två
år för att fördela medel och vara en länk mellan statlig och kommunal arena, samt följa
utvärderingsarbete för att föreslå ändringar i regelverk.6 KL föregicks av att en kommitté inrättades med övergripande ansvar för mål, ansvarsfördelning, finansiering och
pedagogisk utveckling.7 Arbetet sågs som en strategi att utveckla och föra landet vidare
som så kallat kunskapssamhälle.8 Vad som kommer ut i mötet mellan alla dessa förväntningar och anspråk på vuxenstudier är något vi intresserat oss för. Hur Joseph och
de andra vuxna använder studierna, oavsett nationella och kommunala avsikter är
särskilt intressant. Nu lämnar vi Joseph och återknyter till enskilda deltagare senare i
texten.

Vuxenutbildning som mobilisering
Genom satsningar på vuxenstudier, särskilt Kunskapslyftet mer än tredubblades antalet
kursdeltagare under slutet av 90-talet.9 Anställningsbarhet, personlig utveckling och
ekonomisk tillväxt framställdes som önskade effekter.10 Den omfattande utbildningssatsningen kan ses som mobilisering. Med mobilisering menas att något i samhället
definieras som ett problem som ska lösas med olika åtgärder som i det här fallet vuxenutbildning. KL sågs av många som en gemensam kraftansamling för att höja befolkningens utbildningsnivå. Samtidigt innebär dessa processer att studera som vuxen blir
3

SOU 2000:28. Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet. Tillsammans med Göteborgs universitet,
Umeå universitet och SCB studerades KL ur både kvalitativa och kvantitativa perspektiv.
4
Ca 100 000 helårsplatser fördelades till kommunal vuxenutbildning och 10 000 platser riktades särskilt
till folkbildningen. Efter 2002 minskade platserna med ca 1/3 del och från januari 2009 försvinner det riktade statsanslaget för kommunal vuxenutbildning www.skolverket.se
5
Rubenson (1996, s 29–47). Författaren beskriver innebörder av begreppet livslångt lärande.
6
Prop 1995/96:222, s 69.
7
Direktiv 1995:67.
8
Lumsden Wass (2004). Författaren beskriver vuxenutbildningens framväxt i Sverige och särskilt KL
som förnyelseprojekt.
9
Skolverket 236 (2003). För övriga styrdokument kring svensk vuxenutbildning se www.skolverket.se
10
SOU 1997:158, s 13–20. I introduktionskapitlet beskriver Levin hur utbildning förväntas möta omgivningskrav såsom kunskapstillväxt, teknikutveckling och globalisering.
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det normala, något alla bör göra. Under sådana förhållanden kan den som inte är övertygad om förträffligheten med utbildning känna sig pressad att delta i studier. Resonemanget bidrar på så vis till två tolkningshorisonter; utbildning kan betraktas både som
rättighet och som skyldighet för människor.
90-talets satsningar på vuxenutbildning och främst KL lägger upp för mångfald av möjligheter och stöd för lärande. Vuxna kan studera hos en mängd utbildningsanordnare.
Flexibilitet, individualisering och tillgänglighet är honnörsord. Runt om i landet finns
lärcentra och andra mötesplatser för vuxenstudier. Arbetet med lärcentra, distansformer,
studie- och yrkesvägledning, studiefinansiering, validering och individuella studieplaner
erbjuder vuxna lärande utifrån egna önskemål enligt regelverket. Valmöjligheterna
spelar upp för att vuxna kan välja olika anspråk på vem man kan vara i studierna. En
omfattande men också kvalitativ satsning på vuxnas lärande avsågs röja undan sådant
som hindrar deltagande. Eftersom utgångspunkten är att medborgarna har intresse av
utbildning handlar det främst om att plocka bort institutionella hinder såsom behörigheter, ekonomi eller tid och plats för studier. Befolkningens utbildningsnivå framställs
alltså som avgörande för olika förhållanden i samhället.11 Stridsropet är att alla medborgare ska erbjudas utbildning. Den samhälleliga mobiliseringen gör utbildning till
något människor möter överallt i vardagen. Det är lätt att lockas till studier, många säger
”visst vill jag vara med”.
Deltagaren Joseph var inte lika övertygad. Men mobiliseringen nådde även hans vardag.
Grannen kände till en utbildningsanordnare som skulle passa Joseph och hjälpte till med
ansökningshandlingar ”det vore ju dumt om du inte tog chansen när den finns”. För
många människor är utbildningsyran inspirerande, för andra kan den kännas som en
tvångströja. Mobiliseringen gör att det normala blir att studera, det blir svårt att säga
”nej tack jag avstår”.12 Att studera kan upplevas som en skyldighet, något som krävs
även om man är tveksam. De grupper 90-talets utbildningssatsningar främst riktades
mot var medborgare som saknade treårig gymnasiekompetens. KL vände sig till kortutbildade och arbetslösa. Omfattande insatser riktades mot rekrytering till vuxenutbildning på olika sätt. Skilda aktörer och samhälleliga institutioner arbetade för att motivera
människor att ta steget till studier. Här involverades studie- och yrkesvägledare, tjänstemän på Försäkringskassa och Arbetsförmedling liksom fackliga företrädare. Nya kategorier av personal skapades såsom guider och uppsökare. Särskilda temaveckor och
andra arrangemang avsåg inspirera människor till lärande och studier. Ett intresse den
här studien kretsar kring är vad som händer när människor utsätts för krav som produceras kring livslångt lärande.

Studiens fokus – iscensättande av identiteter i vuxenstudier
Avhandlingen kretsar kring den övergripande frågan hur identiteter iscensätts i vuxenstudier. Identitet kan allmänt ses som en människas plats i världen. Det handlar dels om
vem man vill vara, vilka sammanhang som tillskrivs mening. Dels vilka sammanhang
man blir till i, hur man erkänns av andra. Identitetskonstruktion är på så vis en pågående
och föränderlig process. Aktörer både formar och formas av omgivningen. Människor
använder identiteter som överlappar varandra. De definierar oss själva och definieras av
11

Merriam & Caffarella (1999, s 2). Författarna beskriver den ökade omfattningen av vuxenutbildning
som ”a multibillion-dollar educational enterprise”.
12
Paldanius (2002). Studien beskriver icke-deltagares skäl för att avstå vuxenutbildning.
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andra i olika sammanhang. I studien är förhandling en betydelsefull metafor i meningen
att flera aktörer ingår i iscensättandet av identiteter. Fyra centrala arenor lyfts fram:
kommun, institution, undervisning och deltagares levnadsbanor. I dessa sammanhang
pågår förhandlingar kring identiteter. Vi föreställer oss att vuxenstudier organiseras på
särskilt sätt och kan läsas som anspråk på bestämda identiteter.
För att belysa hur identiteter iscensätts har studien designats med etnografisk och
biografisk inspiration. Fältarbetet utfördes mellan januari 1998 och februari 2001 då en
kommun, Nystad, studerades. Utbildningsanordnarna Komvux, Folkhögskola och Liber
Hermods flexgymnasium valdes. År 1999 då KL var som störst i omfattning följdes 27
deltagare genom studier på gymnasienivå, A-kurser och Allmän linje/kurs. En uppföljning av de vuxna gjordes sedan ett och ett halvt år efter studierna. Vi vill betona att
Komvux används som beteckning för en institution. Före KL hade Komvux uppdraget
att bedriva grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i kommuner. I många kommuner ses anordnaren som kommunens egen utförare (utgör basorganisation). Komvux
ska därför inte förväxlas med kommunal vuxenutbildning, som refererar till all vuxenutbildning som bedrivs i kommunal regi. Komvux kan alltså ingå som en utbildningsinstitution bland andra, anordnaren bidrar med verksamhet under paraplyet kommunal
vuxenutbildning.

Valda nedslag i forskningserfarenheter
Här relateras studiens fokus på identiteter i vuxenutbildning till tidigare forskningserfarenheter. Hur görs egentligen insiktsfulla avgränsningar utifrån en studie kring
identiteter och vuxenstudier? Från vår horisont rör sig denna framställning mellan systematik och godtycklighet. Det betyder att systematiska sökningar13 och val gjorts utifrån
bestämda kriterier.14 Samtidigt finns en viss godtycklighet ständigt närvarande. Man går
på känsla, följer vissa författare i spåren och väljer bort sådant som för ögonblicket
framstår som mindre relevant. Rekommendationer från kolleger i vardagen, seniorer
inom området och andra experter i konferenssammanhang har även betydelse. Studiens
kunskapsintresse tillåter oss så att göra sällskap med forskning inom olika områden. I
den bild som tecknas är några forskningsområden särskilt framträdande. Första området
är deltagande och icke deltagande i utbildning. Det andra handlar om undervisningsprocesser i vuxenutbildning. Tredje området kretsar kring betydelser av att delta i
vuxenstudier. Det fjärde rör vuxenstudier och identiteter. Slutligen skrivs ett femte
avsnitt fram om forskning kring utbildning och livslångt lärande ur diskursiva perspek13

Sökningar har gjorts genom Libris, samt ERIC och Academic Search Elite. Sökord på svenska och
engelska som framför allt kombinerats är; identity, (formal) adult education, adult learning, adult/s, life
long learning, classroom, ethnography, cultural studies, biography, narrative, life trajectory, learner identity, interpretative repertoire, technology och discourse. Dessutom har bestämda författare sökts såsom
Foucault, Potter och Wetherell.
14
Forsberg & Wengström (2004, s 25) framhåller betydelsen av att beskriva syfte, själva sökprocessen
och urvalskriterier vid litteraturgenomgångar. För att avgränsa litteratur i den här studien har några
kriterier använts. För det första har historisk framväxt av vuxenutbildning och folkbildning uteslutits. För
det andra har eftergymnasial och högre utbildning valts bort. Det har skapat vissa dilemman i internationellt sammanhang då vuxenutbildning på gymnasienivå är vanligare i nordiska länder. För det tredje
har informella sammanhang såsom studiecirklar fallit utanför med argumentet att fokusera formella
studier. För det fjärde har studier av ungdomar satts åt sidan, även om man naturligtvis kan diskutera var
gränsen mellan ungdom och vuxen ska dras. Som kapitlet visar har kriterierna använts pragmatiskt,
snarare än i absolut mening.
14
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tiv. Forskning inom de fem områdena beskrivs emellanåt kortfattat utifrån centrala drag
och ibland dyker vi i bestämda studier. Sökningen orienterar oss pragmatiskt i relation
till hur central forskningen bedöms vara för avhandlingen, även om ett ojämnt intryck
riskeras.

Att delta eller inte delta i vuxenstudier
Det finns en hel del forskning kring rekryteringsproblematik och skillnader mellan deltagare och ickedeltagare. Traditionellt sett har deltagande i vuxenutbildning och folkbildning betraktats som frivillig, vilket riktar intresset mot att studera de som faktiskt
deltar. Vilka är de, varför deltar de och under vilka förhållanden? Frågan kan dock
omformuleras och fokus riktas mot människor som väljer bort vuxenstudier. Även om
avhandlingens kunskapsintresse är vuxna i studier förefaller argumentet om vuxenutbildning på frivillig grund inte som självklart. Utbildning används idag som patentlösning av samhälleliga dilemman såsom arbetslöshet, sjukskrivning och integration.
Vad som är fritt och frivilligt kan därför diskuteras. Mot den bakgrunden görs nedslag i
forskning kring både deltagare och ickedeltagare. I skärningspunkten mellan vuxenstudier, deltagare respektive ickedeltagare formas olika mönster:
Regardless of the study, the profile of the typical adult learner remains remarkably
consistent: white, middle class, employed, younger, and better educated than the
nonparticipant. Further, employment-related reasons account for the majority of
15
participant interest in continuing education.

Forskning visar att deltagare orienterar sig på olika sätt. Människor väljer studier av
varierade skäl. Det kan handla om att tillgodose yttre förväntningar, göra professionell
karriär, bryta vardaglig tristess eller helt enkelt vilja lära sig. Deltagares skilda sätt att
orientera sig kan beskrivas med olika förhållningssätt. Målorienterade deltagare vill lära
sig bestämda saker. Aktivitetsorienterade deltagare placerar själva aktiviteten i förgrunden snarare än lärande. Det kan handla om att kompensera understimulerade arbetssituationer eller problematiska hemförhållanden. Lärandeorienterade deltagarfigurer sätter
själva lärandet som förgrund.16 Att välja vuxenstudier handlar alltså om att betrakta
utbildning som möjlighet att skapa önskvärda konsekvenser. Men det handlar också om
att ha tilltro till studieförmåga.17 Forskning visar även praktiska omständigheters betydelse för deltagande. Finansiering i form av studiestöd för vuxna kan vara betydelsefullt
för studiebenägenhet.18 Att människor väljer bort deltagande framställs ofta i termer av
hinder. Utgångspunkten är att människor egentligen vill delta, men hindras från detta.
Det kan vara situationella (tidsbrist, problem med barnomsorg), institutionella (kurstillfällens tidsmässiga placering, bristande intresse för innehåll) och dispositionella (såsom
ålder, bristande självtillit) hinder.19 Att avstå från studier kan handla om att vuxna hittat
annan sysselsättning, deltagande väljs helt enkelt bort. Problem med studiefinansiering
och praktiska förhållanden såsom sjukdom eller flytt kan också vara skäl att avstå från
studier.20

15

Merriam & Caffarella (1999, s 70–71).
Cross (1981); Merriam & Caffarella (1999).
17
Rubenson (1975).
18
Lundqvist (1989).
19
Cross (1981).
20
Hult m fl (1997).
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Problematiken att delta eller inte delta i vuxenstudier kan placeras i vidare sammanhang. Forskning med den här inriktningen belyser förhållanden som hur livet framlevs
eller vad man arbetar med, för att förstå varför människor deltar i eller avstår från
vuxenstudier. Eftersom intresset för identiteter i vuxenstudier uppmärksammar människors livssammanhang stannar vi ett ögonblick vid dessa resonemang. Vuxnas positiva attityd till vuxenstudier kan förstås som att vara i eller på väg till en annan livssituation. Att delta i vuxenstudier kan alltså sammanfalla med uppbrott i livet. Ickedeltagare är däremot nöjda med liv och arbete. Människor som är tillfreds med karriärnivån, betraktar familjen som huvudsak eller inte anser sig ha tid med studier deltar helt
enkelt inte. Mönster som visar sig är alltså att deltagande i utbildning spelas ut om
relevansen i livssituationen brister. Utbildning framställs som svar på exempelvis
arbetslöshet, snarare än en värdefull aktivitet i sig.21 Kopplingen mellan utbildning och
arbete blir på så vis synlig. Forskning visar att man kan skilja mellan två synsätt. Dels
finns en snäv, instrumentell syn som innebär att utbildning blir aktuellt enbart om kunskaper kan omsättas omedelbart. Dels finns en vidare syn där utbildning tillskrivs andra
värden. Synsätt på utbildning kan relateras till både tidigare studieerfarenheter och
arbetsuppgifter. Kombinationen snäv utbildningssyn och okvalificerade arbetsuppgifter
innebär att utbildning helt enkelt väljs bort.22 När vuxenstudier placeras i livssammanhanget visar det sig att ickedeltagande inte bara handlar om hinder. Människor gör
också helt enkelt motstånd mot deltagande. Erfarenheter från tidigare utbildning,
arbetsliv och arbetslöshet är förhållanden som kan skapa ointresse för studier.23 Dras
trådarna samman kring deltagande och icke deltagande i vuxenstudier, framstår vägen
fram till skolporten som väldokumenterad. Såväl individuella som strukturella förhållanden beaktas.

Undervisningsprocesser i vuxenstudier
Forskning kring klassrumsinteraktion i vuxenstudier framställs ibland som bristfällig:
Indeed, it seems adult educational researchers often ignore the “black box” (Mehan,
1979) of classroom settings, and prefer investigating what goes in and what comes
24
out of the box rather than what takes place within.

Vid en första anblick på området synes kritiken vara befogad, men några relevanta
studier med etnografisk inspiration ska vi strax återkomma till. Området undervisningsprocesser kan också relateras till ramfaktortänkande och andragogiska25 ideal. Forskning
om undervisning i vuxenstudier visar att den är påfallande lik, oavsett situation, lärare
eller ämne. Ämnen kan beskrivas som fixa, logiska, opersonliga och hierarkiska. Institutionella ramar och materiella villkor har betydelse för denna konformitet.26 Andra21

Johansson & Ekerwald (1976).
Larsson m fl (1986).
23
Paldanius (2002).
24
Nesbit (1998, s 1).
25
Begreppet andragogik förknippas med Knowles (1970) och spelar med kontrasten barn och vuxna. För
det första är vuxna mogna och strävar efter självständighet. I undervisningen betyder det att vuxna ska ha
inflytande och möjlighet att bestämma över sina studier. För det andra har vuxna erfarenheter som ska
tillvaratas. För det tredje vill vuxna möta verkliga livet i undervisning. För det fjärde ska vuxna utbildas
för konkreta sammanhang i nuet (Cross, 1981; Larsson m fl, 1990; Merriam & Caffarella, 1999). Så formas ideal kring hur vuxna ska undervisas, även om det med våra ögon är slående att samma förhållningssätt egentligen kan användas oavsett undervisningsnivå.
26
Nesbit (1998).
22
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gogiska ideal kan även diskuteras i förhållande till klassrumsverkligheten. Studier visar
hur undervisning kan gå stick i stäv mot idealen. Lärare spelar rollen som levande
läroböcker och undervisningen karakteriseras av fakta, vilket framställs som beroende
av ramfaktorer.27 I vuxenpedagogiska resonemang framhålls ofta betydelsen av självstyrt lärande och deltagares erfarenheter. Forskning visar att lärare hanterar deltagares
erfarenheter olika. Erfarenheter kan för det första betraktas som högst personliga och
irrelevanta för undervisningsprocessen. Deltagares erfarenheter kan för det andra ses
som relevanta när det gäller kunskaper om ämnet. Deltagares levda liv liksom personliga relationer till desamma kan för det tredje tillskrivas betydelse för att hantera undervisningssituationen. Slutligen framhåller lärare deltagares erfarenheter av arbete och liv
som utgångspunkt och resurs i undervisningen.28 Även om lärare anknyter till erfarenheter i redan utformade kurser är de inte alltid själva utgångspunkten.29 På så vis
varierar de andragogiska idealens form. Annan forskning anknyter till lärarperspektivet
genom att fokusera pedagogers uppfattningar om undervisning. Ur lärares synvinkel
finns restriktioner som inskränker att agera i linje med övertygelserna, en sådan
begränsning är deltagares syn på undervisning. Med förhandling som metafor kan
situationen beskrivas som ett maktspel mellan lärare och deltagare, om vem som ska
kontrollera kommunikationen i klassrummet.30
Undervisningsprocesser i vuxenstudier har också studerats med etnografiska ansatser.31
Larsson framstår som pionjär inom svensk pedagogisk forskning med en studie av
beslutsfattande och maktspel mellan lärare och deltagare i vuxenutbildning. Förhandlingsbegreppet ges framträdande position. Författaren pekar på att deltagare synes förhandla kring förhållanden som handlar om tid och rum. Däremot när det gäller själva
undervisningen tillskrivs lärare en slags expertroll, de tillåts alltså dominera.32 Forskning
har också uppmärksammat undervisning i folkhögskolesammanhang.33 Berndtssons
studie om möten mellan olika bildningsprojekt i folkhögskolan visar vardagliga förhandlingar i undervisningen över tid. Bland deltagare varierar bildningsprojekten, men
allt eftersom dominerar meritering. Bland lärare framställs självbildning med inslag av
meritering som centralt.34 Osman fokuserar undervisningen i två vuxenutbildningskontexter. Begreppet identitet lyfts fram, så vi återknyter till studien längre fram i
kapitlet.35 Dessa etnografiska studier fungerar som inspirationskällor för avhandlingens
design.

27

Höghielm (1985).
Thång (1984).
29
Larsson m fl (1990).
30
Larsson (1983) fokuserar maktrelationer i klassrummet utifrån kommunikationsteori och skiljer mellan
symmetriska, komplementära och metakomplementära. Relationer i klassrummet framställs som komplexa och rörliga.
31
Olika etnografiska studier har inspirerat studiens design. Några vi vill nämna är Ambrosius-Madsen
(1994); Beach (1995); Borgnakke (1996); Garpelin (1997). Tack ni alla för kreativa samtal i etnografiska
och biografiska nätverk! För närmare beskrivning av etnografisk inspiration, se kapitel 3.
32
Larsson (1993).
33
Sundgren (1986) resonerar kring hur olika förhållanden påverkar undervisningen. Det handlar dels om
subjektkrafter, människans vilja att förverkliga sig själv, vara delaktig och skapa. Dels om objektkrafter
som syftar till att reproducera social ordning.
34
Berndtsson (2000).
35
Osman (1999).
28
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Betydelser av deltagande i vuxenstudier
Vi konstaterade att vägen fram till den metaforiska skolporten har intresserat forskare.
Detsamma gäller vägen ut och bortom densamma. Betydelser av utbildning kan betraktas utifrån olika perspektiv. Generellt sett går en skiljelinje mellan att värdera utbildningseffekter i ekonomiska respektive humanistiska termer. De ekonomiska perspektiven som framhåller utbildning som betydelsefullt för produktivitet sätts här åt sidan.
Snarare används humanistiska perspektiv som tillskriver utbildning värden såsom personlig växt, demokrati och medborgarskap. Här görs en kortfattad, övergripande
beskrivning med nedslag i forskning kring det senare.
Betydelser av studier handlar om förändring på olika sätt. En studie om relationen
mellan skolkunskap och vardagsvetande visar att deltagare förändrar sin förståelse av de
fenomen som studierna handlar om.36 I det här fallet handlar det alltså om förändrade
tolkningar av vad som kan kallas skolkunskaper. Men förändring kan också studeras i
förhållande till vidare sammanhang där uppmärksamheten riktas mot vardagen. En
infallsvinkel på betydelser av deltagande ger Mezirow som föreslår att vuxnas lärande
ska betraktas som transformativt. Det handlar om en dramatisk, fundamental förändring.37 Lärande framställs som en meningsskapande aktivitet där tre begrepp framstår
som centrala; erfarenhet, kritisk reflektion och utveckling. Erfarenheter betraktas som
socialt konstruerade och föränderliga. Kritisk reflektion uppstår när en erfarenhet inte
passar in i livsstrukturen. Slutligen utveckling som både ingår i och ses som själva
lärprocessens utfall. Studier visar exempelvis hur förändring kan handla om att bli
feminist. Olika händelser såsom att bli mamma till en dotter, bekanta sig med feminister
samt delta i studier med samma inriktning bidrar till själva transformationen. Författarna argumenterar för studier av hur transformativt lärande kan stödjas i utbildningssammanhang. Forskningen framhåller känsla av trygghet, öppenhet och förtroende, liksom deltagarorienterade undervisningsmetoder, samarbete samt alternativa synsätt för
problematisering och kritisk reflektion.38
Resonemanget kritiseras i huvudsak på tre punkter. För det första finns invändningar
mot att hänsyn till kontexter inte tas och lärprocesser beskrivs utifrån kognitiv
rationalitet. För det andra menar kritiker att individuell transformation fokuseras på
bekostnad av social förändring. För det tredje finns frågor kring etik och utbildarens roll
med fokus på vilken rätt lärare har att förändra människors världsbilder.39 Liknande
intresse för transformativa processer mellan formell utbildning och informellt lärande
finns i europeisk biografisk tradition. Med biografiska ansatser betraktas lärprocesser
som kopplingar mellan erfarenheter i familj eller nära relationer och andra sammanhang. Deltagares lärande i termer av meningsskapande, omformande av erfarenheter
uppmärksammas och placeras i livssammanhanget. Viss forskning knyter an till transformativa synsätt genom att framhålla biografiska metoder som didaktiskt redskap i
undervisningsprocesser.40 Vi återknyter till dessa ansatser längre fram i kapitlet, men
också senare i kapitel tre om studiens metodologiska utgångspunkter.
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Internationellt finns studier som intresserar sig för utbildning och dess värden i relation
till olika sammanhang i livet. Det kan handla om familj, arbete, parrelationer, hälsa,
socialt välmående och medborgarskap.41 Sammantaget belyser forskningen hur studieerfarenheter ofta framställs som positiva, liksom att de kan få effekter på en mängd
områden i livet. I det svenska sammanhanget visar forskning om deltagares upplevelser
av vuxenstudier att man fått bättre självkänsla, skapat förståelse för olika synsätt och
uppskattat gemenskap med andra.42 I andra studier lyfts upplevelsen av förändrad
sysselsättning fram. Att deltagare är nöjda och ser nytta med utbildning kan kopplas
samman med situationen före studierna. Studiernas nytta värderas högt av deltagare som
går från arbete före till fortsatt utbildning efter vuxenstudierna. Steget till vuxenstudier
framstår som ett sätt att bryta en vardaglig arbetslunk, intresset för vidare utbildning får
fäste. Mindre nöjda är deltagare som går från arbetslöshet till arbetslöshet. Studierna ger
varken arbete eller tillträde till högskola, något som kan skapa besvikelse.43
Med utgångspunkt i dessa forskningserfarenheter föreställer vi oss att det finns poänger
med att studera deltagande i vuxenstudier i relation till människors levnadsbanor.
Resonemanget spelar upp för att olika identiteter görs relevanta och kan skifta under
resans gång. Det förefaller också vara så att människor använder studieerfarenheter på
skilda sätt. Utifrån deltagarperspektivet och med begreppet identitet för ögonen avser vi
att försöka förstå hur olika identiteter förhåller sig till varandra och hur människor
använder deltagande i olika sammanhang.

Vuxenstudier och identiteter
Beskrivningen av tidigare forskningserfarenheter har hittills kretsat kring tre områden;
deltagande/icke deltagande, undervisningsprocesser samt betydelser av deltagande i
vuxenstudier. Avhandlingens kunskapsintresse kring vuxenstudier tillskriver identitetsbegreppet en nyckelposition. Det är genom dessa glasögon vuxenstudier betraktas.44 De
tre beskrivna forskningsområdena kan, som vi ser det, hanteras som en fråga om identitet. Tas betydelser av deltagande i vuxenstudier som exempel, kan de likaväl handla
om identitet som om kunskap och lärande. Utbildning som praktik syftar till avsedda
förändringar, att människor påverkas i bestämda riktningar. Livslångt lärande upprepas
som mantra för dagens utbildning, men hur ser relationer mellan studier och liv
egentligen ut? Forskning som placeras under den här rubriken vinklar problematiken på
olika sätt. Ofta är, vad man kallar marginaliserade grupper, i fokus.45 Andra studier uppmärksammar särskilda satsningar på bestämda grupper såsom missbrukande arbetslösa,
kortutbildade ensamstående föräldrar eller äldre.46 Ett förenande drag är att lyfta fram
deltagarperspektivet, vilket också görs i den här avhandlingen. I följande beskrivning av
41

Schuller (2001); Schuller & Bynner (2001). Europeisk forskning kring betydelser av lärande och utbildning finns i ESREA (2001).
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Nitzler & Landström (1994); Nitzler m fl (1996); Paldanius (2003); Bergstedt & Helmstad (2003).
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Paldanius m fl (1997); Lander & Larson (1999).
44
Ett annat grepp på liknande problematik tar Landström (2004) som genom yrkesinriktning i kursutbud
studerar hur folkhögskolans identitet framträder. Yrkesinriktningen betraktas som konkret uttryck för vad
man försöker bidra med i samhället.
45
Forskningen riktar sig mot olika grupper utifrån kriterier såsom etnicitet, religion, sexualitet, livshotande sjukdomar eller traumatiska upplevelser. Ett exempel är Merriam m fl (2003) studie av en
marginaliserad social praktik, häxor, med fokus på hur man blir just häxa. Ett annat är Baumgartner
(2002) som intresserar sig för hur människor införlivar HIV/AIDS i identiteter över tid.
46
Ett exempel är Crossan, Martin & Whittaker (2001).
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forskningserfarenheter börjar vi med studier kring etnicitet, vilka följs av kön, yrke och
vuxenstuderande. Slutligen landar resonemanget i biografiskt inspirerade ansatser som
öppnar för hur identiteter förhåller sig till varandra i olika sammanhang.

Identitet som etnicitet
Placeras etnicitet i förgrunden finns flera svenska studier som använder tillhörigheter
som tolkningshorisont för utbildning. Ett exempel är Kemuma som uppmärksammar
kenyanska invandrare och vuxenutbildning. Författaren intresserar sig för hur dessa
människor orienterar sig, samt vilka roller utbildnings- och arbetslivserfarenheter spelar.
Olika yrkesidentiteter såsom sekreterare, tekniker och administratör görs relevanta.
Tidigare utbildningserfarenheter har betydelse för deltagande i vuxenstudier. För vissa
kan det innebära att inte bara lära sig ett nytt språk, utan också att läsa och skriva.
Studien visar hur deltagande i vuxenutbildning kan handla om att få arbete i Sverige,
medan andra utbildar sig för att skapa karriärer i Kenya. Dåtid och framtid vävs
samman i nutid som skapar möjligheter och begränsningar.47 Ett annat exempel är
Erikssons om sär- eller samundervisning i folkhögskola. Resultatet ger vid hand att
identitetskategorin invandrare lätt blir dominerande, vilket resulterar i att deltagarna
hanteras som homogen skara.48 I en annan text visar Kemuma hur identiteter konstrueras
bland kenyanska invandrare med varierade utbildningserfarenheter. Identiteter som görs
relevanta är ålder och kön, samt att vara gäst i ett särskilt sammanhang. Dessutom
framställs identiteterna som initiativtagare eller vara beroende av guidning.49 Osmans
etnografiska studie handlar om hur identiteter konstrueras socialt med fokus på hur
människor definierar sig själva som lika eller olika andra. Resultatet visar att kultur,
etnicitet och invandrare är beteckningar som används som resurser för att konstruera
den andre eller främlingen om man så vill. Kultur framstår som centralt på så vis att
svenskföddas kultur är för-givet-tagen, medan ickesvenskars anses ha kulturella särdrag.50 Liknande kunskapsintresse har Hägerström som i en studie av Komvux visar hur
särskilda normer råder som skapar skillnader mellan grupper. De kan sammanfattas som
att män är norm medan kvinnor har genus, svenskhet är norm i relation till andra
etniciteter, samt medelklass är norm i förhållande till alternativa klasstillhörigheter.51
Bron diskuterar betydelsen av att lära sig ett nytt språk. Författaren menar att det
handlar om att bekanta sig med kultur och samhälle, liksom rekonstruera identiteter utan
att för den skull förneka etnicitet. Språkkunskaper framstår som nyckel till ett aktivt
medborgarskap.52

Identitet som kön, yrke och vuxenstuderande
Bland forskning som placerar kön i förgrunden hittar vi Skilton-Sylvester i det internationella sammanhanget. Studien om kambodjanska kvinnors deltagande i vuxenstudier visar att bestämda identiteter är centrala för kvinnornas deltagande. Det handlar
om att vara partner, mamma, syster eller dotter, samt arbetare. Författaren drar slutsat47
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sen att studier inte kan separeras från ”the real world”, vilket överskrider den dikotomiska uppdelning som ofta görs mellan sammanhang.53 Jarvis intresserar sig för kvinnors läsvanor och praktiker. Studiens resultat pekar på att kvinnornas relation till manliga partners aktualiseras när läsning diskuteras, likaså kvinnliga vänner och familj. I
förhållande till dessa skapas olika relationer, till exempel intar kvinnornas partners olika
förhållningssätt. Vissa män tar avstånd från kvinnornas aktivitet, att utveckla sin läsning, andra agerar lärare och värderar litteraturen som relevant eller ointressant.54
Andra studier placerar arbetslösa och kortutbildade i förgrunden. Illeris uppmärksammar vuxenutbildning ur deltagarperspektiv. Författaren argumenterar för att dessa vuxna
närmar sig studier på ett ambivalent sätt. Majoriteten tvingas till studier, snarare än att
det skulle vara ett eget val. Resultatet visar att deltagare utvecklar olika former av
psykologiska försvarsstrategier för att undvika lärande som utmanar deras identiteter.
Deltagare lär sig inte sådant som saknar mening för dem, de använder resurser som
finns tillgängliga och tar så mycket ansvar för sitt lärande som de själva vill.55 En annan
studie med fokus på yrkesidentitet är Eriksson Gustavssons om industriarbetare med
läs- och skrivsvårigheter. Författaren beskriver hur läsande och skrivande är centralt i
dagligt arbete, omöjligt att undvika. Arbetstagarna hanterar situationen på olika sätt, de
både undviker det hela och utvecklar strategier. En av slutsatserna är att vissa strategier
formats redan i barndomen.56
Ser vi så till identiteter i utbildningssammanhang används ofta begreppen ”learner identity”, ”learning identity” samt ”learner careers”. Forskningen framhåller ofta att vuxnas
identiteter som lärande varelser i studier inte kan tas för givna, utan konstrueras.57 I en
studie av unga vuxenstuderande visar Ball m fl hur deltagare närmar sig utbildning med
olika lärandeidentiteter, strävan och motivation liksom utbildningsmässiga dispositioner. Vissa deltagare vill hellre ha arbete och regelbunden inkomst, medan andra
satsar på deltagande över tid för högre utbildning. Författarna argumenterar för att skillnaderna kan ses som reproduktion av sociala klassmönster.58 Studier av Gallagher m fl
och Crossan m fl visar att lärandeidentiteter kan vara sköra, tillfälliga och känsliga i
relation till externa förändringar. Likaså kan de formas med en avvaktande inställning
till själva studierna, liksom förneka ansvar.59

Identiteter i olika sammanhang
Biografiskt inspirerade ansatser placerar utbildning i livssammanhanget. Det kan handla
om levnadsbanor eller bestämda händelser i livet såsom att röra sig mellan positioner,
från arbetslöshet till arbete.60 Alheit och Dausien argumenterar för att biografiska
53
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perspektiv kan ses som en individuell sida av livslångt lärande. Utgångspunkten i människors livssituation och livshistoria löser upp skillnader mellan deltagande i formell
utbildning och informella lärsituationer. Utbildning betraktas som möjligt sammanhang
för biografiska lärprocesser. Men strukturella förhållanden kan inte lösgöras från individuella sammanhang, snarare samspelar levnadsbanor med dessa. Även om deltagande i
studier kan skapa nya (karriär) möjligheter i människors liv, behöver de förstås i relation till identiteter såsom klass, kön, etnicitet och nationalitet.61 Alheit argumenterar för
att villkoren inom vilka människor handlar har förändrats dramatiskt i det postmoderna
samhället. Författaren lyfter fram tre förhållanden, nämligen att traditionella livsvärldar
lösts upp, klassiska miljöer brutit samman och ”normala” levnadsbanor försvunnit.
Studier av olika riskgrupper såsom unga arbetslösa, sjuka, ”datanördar” och homosexuella visar att olika strategier används. För det första beskrivs mönstret biografiskt
nätverk som synliggörs bland exempelvis kvinnor som efter skilsmässa återskapar relationer med familjen, eller skapar nya nätverk. För det andra visas mönstret biografiskt
lapptäcke till exempel bland män i karriären som byter miljö, eller kvinnor som växlar
mellan arbete och familj. Slutligen används strategin biografisk design bland grupper
såsom homosexuella och ”datanördar” som tar avstånd från ”normala” levnadsbanor
och tar fasta på öppna sociala rum. De aktiverar helt enkelt sina biografier.62 De biografiska ansatserna spelar upp för att uppmärksamma hur olika identiteter iscensätts i
studier och andra sammanhang. På så vis fungerar de som inspirationskällor för den här
avhandlingen.

Annan inspiration för studiens kunskapsintresse
Även om högre utbildning valts bort i linje med kriterierna, finns några studier som bör
nämnas. Vi vidgar delvis gränserna eftersom de markerar att deltagande i studier inte
kan lösgöras från vardagliga sammanhang och tillhörigheter, eller identiteter om man så
vill. Likaså framhålls samspel mellan olika identiteter som betydelsefullt. Ett exempel
är Merrill som jämför deltidsstuderande med heltidsstuderande och intresserar sig för
hur mindre studievana deltidsstuderande hanterar akademisk kultur. Författaren argumenterar för att vad som betecknas externa faktorer såsom klass, kön, etnicitet och
privatliv har betydelse för deltagares erfarenheter av lärande i studierna.63 Reay m fl
resonerar på liknande sätt i en studie av som de betecknar ”mogna vuxenstuderande”,
samt möjligheter och begränsningar de konfronteras med på vägen till högre utbildning.
Författarna framhåller att etnicitet, kön och civilstånd korsar klassrelaterade förhållanden, vilket gör processen särskilt mödosam för ensamstående mödrar med arbetarklasstillhörighet.64 I en studie av könsrelationer visar Peace hur studenter i feministiska
kurser använder tre framställningar: jämlikhet som nära förestående, kvinnor som förtryckare/män som offer samt kvinnor som manipulatörer. Varje framställning ger kvinnor och män olika positioner. I den första framställs kvinnor som tacksamma för att leva
i förändrade tider, i de två senare positioneras de som överordnade. Författaren framhåller dels kopplingar mellan framställningar och deltagande i kurser, dels att kvinnorna
knappast underordnar sig vilket antas samspela med medelklasstillhörighet.65
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I en studie av vuxnas meningsskapande i klassrummet visar Kasworm hur deltagare
använder olika förhållningssätt eller kunskapsröster. Metaforen kunskapsröst används
för att synliggöra deltagares syn på kunskap och lärande som hänger samman med
vuxenlivet såsom arbete, familj, självbild och samhälle.66 Ytterligare en studie vi vill
lyfta fram är Nespors fältarbete om två utbildningar, fysik och ledarskap. Författaren
föreslår att kunskap och lärande ska betraktas i termer av hur aktiviteter organiseras
över tid och rum.67 En tankefigur är att människor i studier varken är avskurna från
andra sociala tillhörigheter, eller är enhetliga subjekt med fasta konturer. Snarare framställs människan som utspridd i olika riktningar med relationer till aktörer, materia och
aktiviteter på distans. Att delta i vuxenstudier betyder att kommunikation i studiesituationer överskrider dessa symboliska väggar. Kopplingar i tid och rum till andra
identiteter och aktiviteter finns närvarande, människor tar helt enkelt med sig dessa. Det
som sker i ett sammanhang, behöver alltså knytas samman med andra sammanhang för
att förstås.

Utbildning och några diskursiva perspektiv
Som beskrivs i nästa kapitel inspireras den här studien av några diskursiva perspektiv.
Avslutningsvis görs därför nedslag i forskningserfarenheter kring utbildning och livslångt lärande med liknande perspektivering. Här gör vi avsteg från kriteriet att enbart
lyfta fram forskning kring vuxenstudier, för att ge glimtar från studier kring utbildning i
vid mening. Inom området finns olika studier som förenas kring diskursiva resonemang
inspirerade av framför allt Foucault.68 I en antologi med Ball som redaktör anlägger
författare varierade infallsvinklar. Här finns bidrag som djupdyker i Foucaults begrepp.
Andra författare för historiska resonemang om exempelvis dagens utbildningspraktik
med fokus på lärare, vetenskaplig kunskap eller olika discipliners framväxt. Likaså kretsar några kring vad som egentligen räknas som utbildning.69 Hultqvists och Peterssons
textsamling kring nutidshistoria fokuserar det Foucaultinspirerade begreppet governmentality70, varav några författare placerar sig inom pedagogikens fält. Walkerdine visar
hur Piagetansk teoribildning systematiserar och normaliserar vad som betraktas som
god pedagogik och metodik, samt erbjuder positioner för lärare och elever. Barn som
väljer andra sätt att hantera förelagda skoluppgifter tillrättavisas, insatsen bedöms som
ett misslyckande från både elevens och lärarens sida.71 I Popkewitz och Brennans antologi placeras Foucault i dialog med utbildning. Även här inspireras flera författare av
resonemanget kring governmentality. Det kan till exempel handla om hur begreppsparet
makt och kunskap opererar för att konstituera lärare och elever i utbildning, eller hur ny
informationsteknologi skapar dessa positioner. Andra bidrag visar hur lärare konstrueras
i text.72
Popkewitz och Lindblad intresserar sig för forskning kring utbildningspolicy. I en översikt använder författarna ”equity problematic” och ”problematic of knowledge” för att
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studera antaganden om styrning och social inkludering och exkludering. Den första
metaforen framställer inkludering och exkludering som skilda åt. Inkludering är det
eftersträvansvärda, styrning handlar om att skapa tillträde och deltagande bland olika
identiteter och grupper. Staten blir en suverän, enhetlig aktör som genom beslut och
administrativa processer kan skapa jämlik representation. Den andra metaforen, som
kan tolkas som poststrukturellt inspirerad, framställer kunskap som historiskt och socialt
producerad. Kunskap är det system som styr genom att skapa bestämda ordningar,
klassificera och särskilja eller normalisera om man så vill. På så vis kopplas kunskap till
makt. Identiteter liksom social inkludering/exkludering produceras diskursivt genom
bestämda kategorier och skillnader som tillämpas. Staten blir ett system av utspridda
maktrelationer där styrande praktiker skapas som medger vad som är möjligt och omöjligt, liksom synligt och osynligt. Genom de två metaforerna argumenterar författarna för
policyforskning som uppmärksammar och problematiserar snarare än enkelt antar relationer mellan styrning och social inkludering och exkludering. Även om båda ansatserna behövs, betonas betydelsen av att relatera dessa två till varandra så alternativa
tolkningar kan skapas.73

Livslångt lärande och identiteter
Genomgången av tidigare forskningserfarenheter närmar sig så sitt slut. Vi har valt att
göra nedslag i studier som på olika sätt anknyter till avhandlingens kunskapsintresse om
identiteter i vuxenstudier. Framställningen landar i resonemang som ligger nära den här
studien genom att problematisera identitet, vuxenstudier och livslångt lärande ur diskursiva perspektiv. I forskning används utöver diskursbegreppet också teknologi74. Med
begreppet teknologi kan utbildning förstås i termer av hur subjekt konstrueras. Utbildning och lärsituationer, oavsett sammanhang, har det gemensamt att förändra människors identiteter. Vuxenutbildning kan på så vis betraktas som teknologier för att konstruera självet. Genom utbildning ska identiteter förändras till bättre fungerande i samhälliga sammanhang.75
Lumsden Wass beskriver hur svensk vuxenutbildning förändrats i relation till att implementera livslångt lärande. Det nya i kommunerna karakteriseras av flexibilitet och
mångfald av anordnare. Författaren argumenterar för att en interdiskursiv mix bestående
av styrnings-, marknads-, samverkans-, individualiserings- och lärandediskurs konstruerar vuxenutbildningens förnyelse.76 Fejes beskriver hur den vuxenstuderande
skapas i text genom två historiska nedslag. Dagens studerande framställs som självstyrande, till skillnad från 1950-talet då de konstruerades som begåvade och skulle
utveckla sina inre potentialer. De tekniker som styr människor framhålls som lika över
tid, men används på olika sätt. Medan vägledning och riskbedömning tidigare styrde
direkt, används dessa tekniker idag indirekt. Det är den vuxenstuderande som planerar
sin utbildningsgång och på så vis hålls ansvarig för möjligheten till livslångt lärande.77
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Crowther tar utgångspunkt i olika studier kring vuxenutbildning och framhåller att den
dominerande diskursen kring deltagande karakteriseras av några regler. För det första
betraktas deltagande som gott i sig. För det andra att lärande organiseras i institutionella
sammanhang i motsats till informellt lärande. För det tredje framställs människan i individuella termer, snarare än som social varelse med olika tillhörigheter. För det fjärde att
ickedeltagande handlar om hinder, snarare än motstånd. Genom att dekonstruera diskursen om deltagande avser författaren att skapa debatt.78 I flera fall används diskursiva
ansatser för att tolka nationella och internationella policydokument kring livslångt
lärande. Tight identifierar två diskurser kring deltagande i livslångt lärande. En diskurs
länkar samman deltagande med ekonomi och arbete som ger vid hand att de flesta vuxna är icke deltagare, men behöver delta. En alternativ diskurs framhåller deltagande som
pågående process under hela livet som ger vid hand att vuxna faktiskt deltar genom
kontinuerligt lärande.79 Edwards argumenterar för att livslångt lärande kan framställas
som ekonomisk, psykologisk och sociologisk ordning som möjliggör olika aktörer och
relationer. I den ekonomiska diskursen, som drivs av teknologin humankapitaltänkande,
handlar lärande om kvalificering, produktivitet och konkurrens. Den psykologiska
diskursen, där teknologin humanistisk psykologi verkar, riktar uppmärksamheten mot
att utveckla hela människan. Den sociologiska diskursen, som drivs av sociologiska och
socialantropologiska teknologier, framställer lärande som samarbete snarare än konkurrens.80
Edwards och Usher resonerar kring livslångt lärande som ett postmodernt tillstånd i
utbildning. Författarna argumenterar för att skiftet från återkommande utbildning till
livslångt lärande ger vid hand att människor framställs som lärande varelser. På så vis
görs vi alla till aktiva medborgare med ansvar för sätt att framleva livet. Livslångt
lärande löser upp gränser och kan förstås i relation till olika sociala praktiker såsom
livsstil med sökande efter nya upplevelser och lärande, eller arbetsliv med beredskap för
förändring.81 Edwards och Nicoll tar utgångspunkt i att lärande inte enbart är förbehållet
utbildning och fokuserar i linje med det arbetslivet. När arbetsplatser betraktas som
plats för lärande aktualiseras begreppen makt/kunskap liksom olika sanningsregimer.
Diskurser om lärande i arbetslivet avser att mobilisera människor till aktivt deltagande
med ansvar för sig själva, lärande och produktivitet även om det kan skapa avigsidor
såsom stress. Samtidigt framhålls att arbetsplatser karakteriseras av mångfald, vilket
lägger upp för skilda pedagogiska möjligheter. På så vis kan utbildning och arbete
knytas samman på varierade sätt, vilket mobiliserar skilda identiteter.82
Edwards och Usher pekar i en annan text på hur begreppet kompetens dyker upp i
utbildningssammanhang. Författarna argumenterar för att begreppet skapar en diskurs
som marginaliserar kunskap och lärande som inte kan relateras till arbete. Det blir helt
enkelt en teknologi som utövar makt över självet. I Foucaults anda öppnar de ändå för
att där makt finns, finns också motstånd med andra ord möjlighet att utmana sådana
tolkningar av kompetens.83 Liknande resonemang förs i ytterligare en studie av
Crowther som argumenterar för att den dominerande diskursen kring livslångt lärande
fungerar som disciplinerande teknologi för att göra människor till följsamma arbets78
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tagare i en era av flexibel kapitalism. Den pedagogiska devisen att lära sig lära kan
betraktas som verktyg för att skapa flexibla arbetstagare.84 En parallell kan dras till
Wilson och själva studiesammanhanget. Författaren menar att retoriken kring livslångt
lärande maskerar maktutövning då vuxenstudier bland mycket annat syftar till att skapa
kulturella identiteter. Med inspiration från Foucault framställs vuxenutbildning som
makt/kunskapsregim som utövas genom teknologier, vilket skapar beroenderelationer
mellan experter och noviser. Exempel är planering, examination och utvärdering som
bedömer, klassificerar, delar upp och exkluderar. På så vis konstitueras vad som räknas
som legitim praktik, vem som kan vara vuxenutbildare och vem deltagaren ska vara.85
Edwards och Clarke uppmärksammar också studiesammanhanget i termer av flexibilitet. Studien visar hur det kan skapas ett spänningsförhållande mellan å ena sidan
rumslig flexibilitet befriad från begränsningar, å andra sidan avgränsade platser med
möjlighet att tillhöra.86
Chappell m fl visar genom olika pedagogiska praktiker hur identiteter skapas. I en text
om självinstruerande litteratur beskrivs hur läsare bjuds in att förändras eller agera i
relation till sig själva genom olika strategier. Att lära känna sig själv handlar om att
upptäcka brister. Kontrollera sig själv kan betyda att disciplinera, planera och organisera
sitt liv. Ta vara på sig själv handlar om träning, matvanor, hälsotips och stresshantering.
Att omskapa sig själv innebär att erkänna och förneka för att kunna förändra identiteter.
Som vi tolkar det kan dessa betraktas som teknologier för att skapa självstyrande, aktiva
människor som gör val. En annan pedagogisk praktik som studeras är utbildning av
sexualförbrytare. Utbildningsmaterial skapar bestämda lärare och bestämda deltagare
som positioneras i förhållande till olika system. I ett bestraffande system placeras pedagogen som den kunniga med tillgång till rätt värderingar, attityder och uppträdande. I ett
återställande system positioneras pedagogen som medlare mellan offret, samhället och
förbrytaren vilket medger olika identiteter karakteriserade av förhandling, dialog och
ömsesidighet. Deltagare uppmanas att betrakta sig själva i psykologiska eller beteendemässiga termer som innebär mätning, diagnostisering och utvärdering. De framställs
som vi tolkar det som avvikare, de kan med olika teknologier som exempelvis opererar i
utbildning korrigera sitt agerande.87 Resonemanget kring identiteter, teknologier och
vuxenutbildning inspirerar att ställa ett antal frågor vi tar med oss in i studien. Hur
iscensätts identiteter i vuxenstudier? Vilka identiteter produceras i vardagliga aktiviteter
och på vilka sätt ska de vuxna förändras?

Avhandlingen i ljuset av tidigare forskningserfarenheter
I kapitlet har vi lyft fram vad som för oss framstår som relevanta studier. Det är slående
att vägen fram till vuxenstudier, liksom vägen därifrån, är väl dokumenterade forskningsområden. Ser man så till undervisningsprocesser finns som beskrivits etnografiska
studier som inspirerar intresset för hur mötet mellan vuxenstudier och deltagare kan se
ut. Två studier som vi särskilt vill referera till fungerar som ett slags avstamp för den
här avhandlingen. I Larssons studie om maktspel mellan lärare och deltagare i vuxenutbildning får förhandling en framträdande position.88 Metaforen är aktuell i studien som
84
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tankefigur för hur identiteter iscensätts. Osman visar hur identiteter konstrueras socialt
samt med vilka resurser människor kategoriserar sig och andra.89 I den här avhandlingen
inspireras vi av etnografi i kombination med biografiska ansatser. Biografiska ansatser
markerar studier i livssammanhanget som tolkningshorisont för att förstå hur identiteter
förhåller sig till varandra. Om identiteter betraktas som relationer och aktiviteter kan de
framställas olika. Hur man agerar som deltagare i vuxenstudier kan alltså variera. Det är
inte självklart vilka identiteter som görs relevanta i förhållande till utbildning. Diskursiva perspektiv används i den här avhandlingen som tolkningsverktyg för kommunikativa situationer. Kommunikation är såväl en flexibel som strukturerande resurs, människor både producerar och produceras. Vuxenutbildning ses på så vis som en förhandlande mötesplats. Vi tar intryck av valda forskningserfarenheter, men försöker genom
design och perspektivering skapa ett bidrag, ytterligare lägga en bit i pusslet vuxnas
studier.

Bokens kapitel
I första kapitlet har ett inflygningsvarv gjorts till studien och resonemang förts utifrån
forskning som inspirerat denna studie. Andra och tredje kapitlen handlar om studiens
perspektivering. Utgångspunkter kring identitet samt studiens forskningsstrategi och
biografiska ansatser beskrivs. I det fjärde kapitlet visas kommunala och institutionella
inramningar. Det femte kapitlet beskriver undervisningens anspråk på vuxna deltagare i
utbildning, de krav som ställs för att delta i studier. Kapitel sex kan ses som ett flygvarv
över studiens 27 deltagare och tolkningsrepertoarer i vuxenstudier. I kapitlen 7–10
beskrivs fyra utbildningsbiografier som handlar om hur levnadsbanor och vuxenstudier
relateras bland deltagare. I det elfte och sista kapitlet diskuteras livslångt lärande och
iscensättande av identiteter. Studiens genomförande och forskningsbiografi redovisas i
Appendix. Aktuella dokument finns som bilagor.
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Identitet – relationer, aktiviteter och rörelser
Det här kapitlet beskriver de teoretiska perspektiv som används i studien. Vi väljer att se
vuxenstudier som förhandlingar kring identiteter. Om vi för ett ögonblick återknyter till
en bekantskap från kapitel 1, Joseph, är han deltagare i vuxenstudier. Men studerande är
inte det enda han är, utan även man, sjuttiotalist, muslim, svartjobbare, ungdomsledare,
vän, singel och fotbollsspelare för att ta några exempel. Hur kommer det sig egentligen
att Joseph blir vuxenstuderande på Folkhögskolan? Ser vi så till utbildningsanordnaren
föreställer vi oss att aktiviteter organiseras på bestämda sätt som visar vem Joseph förväntas vara i vuxenstudier. Ska man kanske vara ambitiös bokslukare, skicklig kommunikatör eller initiativrik entreprenör? Oavsett vilka krav som ställs blir det intressant att
se hur Joseph hanterar dessa. Vägen genom vuxenstudier tänker vi oss formas i relation
till andra identiteter i Josephs liv. I avhandlingen riktas uppmärksamheten mot vilka förhandlingar kring identiteter som formas när sammanhangen kommun, institution, undervisning och deltagares levnadsbanor korsas. Begreppet identitet ges på så vis en nyckelposition.1 Kapitlet inleds med att studien placeras i identitetsdebatten genom att betrakta
identiteter som multipla, mångfacetterade och produktiva. Sedan introduceras några
begrepp från Foucault som ramar in studiens problematik kring samhälle, institution och
människa. Därefter utvecklas resonemanget kring identiteter som sociala aktiviteter,
något människor gör i dagliga livet. Inspiration hämtas från perspektiv som ger kommunikation, relationer och aktiviteter framträdande platser. Slutligen knyts de teoretiska
trådarna ihop kring avhandlingens kunskapsintresse, hur iscensättande av identiteter i
vuxenstudier kan tolkas. De teoretiska utgångspunkterna motiveras pragmatiskt. Perspektiven har valts utifrån principen vad som för oss framstått som användbart för att
skapa fruktbara tolkningar. Vi navigerar med siktet inställt på fenomenet identitet och
lyfter fram resonemang som bidrar till förståelsen av det empiriska materialet.

Från essens till sociala aktiviteter
Begreppet identitet har sitt ursprung i latinets ”idem” som betyder densamme.2 Nystar vi
i ordets bestämning uppstår frågan; densamme i relation till vad? Som vi tolkar det markerar bestämningen relation till någon referenspunkt. Att vara densamme kan förstås i
meningen vara sig lik över tid.3 Men det kan också tolkas som tillhörighet, att vara
likadan som någon eller några andra.4 Oavsett referenspunkt blir kategorisering centralt.
Människor pekar ut varandra, händelser, ting och aktiviteter som något bestämt; det
1

Holland m fl (1998, s 4). Identitet hör hemma i olika discipliner såsom psykologi, sociologi, antropologi
och kulturella studier som ger olika förslag på hur det kan förstås.Vår förståelse av begreppet kan spåras
till psykologi och sociologi. Sättet att argumentera ska ses mot den tolkningshorisonten.
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Yon (2000, s 12–15).

28

Kapitel 2

eller du är en sådan. Med jämförande logik formas grupper som består av det som liknar
varandra och på samma gång skapas gränser till andra utanför gruppen. Att vara densamme som någon betyder alltså samtidigt att vara olik andra. Man identifieras eller
identifierar sig som något och inte som något annat. Att tillhöra kategorin kvinna
betyder att inte vara man. Samtidigt relateras de båda till varandra och hålls samman av
en tredje, nämligen kön. Målar vi med grova penseldrag framstår skillnader som markanta. Med en finare pensel jämförs likheter, detaljer uppmärksammas som skapar nya
skillnader. Själva kategoriseringen blir central att lyfta fram eftersom vi ansluter oss till
perspektiv som argumenterar för att varken människor eller ting är i sig själva, de konstrueras i språkliga sammanhang.
De perspektiv som inspirerar den här studien erbjuder ett annat sätt att betrakta identiteter än de essentialistiska synsätt som tidigare dominerat identitetsdebatten. Med kärnan som metafor för en fast identitet framställer essentialistiska perspektiv människan
som enhetligt subjekt, en integrerad helhet. Människans jag, själv eller identitet om man
så vill, existerar inuti var och en som något unikt och distinkt, en personlig bestämd
punkt. Detta inre betraktas som själva källan till tänkande och kommunikation. Människan är medvetandets centrum som känner, tänker, fattar beslut och agerar oberoende
av andra. Hon uppfattar verkligheten rationellt och får sin självuppfattning genom tänkandet. Enskilda subjekt är samhällets byggstenar, relationer formas först i andra hand
genom att enskilda subjekt interagerar.5 Med essentialistiska perspektiv kan identiteter
användas för att förutsäga och förklara handlingar. Det är alltså möjligt att resonera i
termer av ett slags kausalitet.6 Exempelvis ”han är sparsam för han är smålänning”,
”tjejer kan inte spela rugby” eller ”män har inte simultankapacitet”. Till dessa perspektiv knyts också formuleringar som ”att söka sin egentliga identitet”, ”vara sig själv”
eller ”förverkliga sitt sanna jag”. De visar att något trycks undan när människor agerar i
vardagen. Utåt spelas roller, men man behöver hitta tillbaka till den man egentligen är.
Det är ett annat uttryck för samma föreställning, om ett slags inre genuin essens.
Studien inspireras av diskursiva perspektiv som istället betraktar identiteter som sociala
aktiviteter. Identiteter är något människor gör i sociala samspel i dagliga livet. De förhandlas och iscensätts i olika sammanhang, snarare än att vi är i oss själva. Identiteter
växlar i förhållande till sammanhang och situation. De är på så sätt rörliga, mångfaldiga
och motsägelsefulla, likaså saknas kriterium för vad som är en ”sann” identitet. Den
frågan blir i princip omöjlig att besvara. Snarare kan identitet betraktas som en särskild
aspekt av någon i ett särskilt sammanhang. Istället för att se identiteter som givna, är de
något människor skapar och återskapar. Men, i komplexa dynamiker etableras gränser
för vad som hålls för gällande. Typiska sätt att agera mejslas helt enkelt ut, vilket ger
identiteter konturer. Att vara förälder, lärare, konstnär eller missbrukare behäftas därför,
liksom andra identiteter, med särskilda föreställningar. Man förväntar sig bestämda sätt
att kommunicera, identiteten relateras till sammanhang och mönster består över tid. När

5

Gergen (1994, s viii) menar att Descartes fångar synsättet genom att hylla individuellt medvetande och
förnuft. När övertygelsen om att man existerar förläggs dit kan tvivel undanröjas. Gergen resonerar
istället kring tvivel som en språklig, diskursiv process. Diskurser handlar inte om enskilda människor,
utan är produkter av koordinerade handlingar mellan åtminstone två människor vilket placerar relationer
och kommunikation i förgrunden. Descartes ”cogito ergo sum” kan på så vis omformuleras till ”communicamus ergo sum”. Shotter (1989, s 137) argumenterar på liknande sätt och menar att essentialistiska
synsätt ger vid hand att människan i princip skapar kunskap oberoende av andra, eller tillspetsat, utan att
lära sig från andra.
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vi placerar oss i identitetsdebatten blir några teman centrala. Det handlar om att se identiteter som multipla, mångfacetterade och produktiva.

Identiteter som multipla
Poststrukturalistiska perspektiv invänder mot föreställningen om människan som enhetligt, rationellt subjekt.7 Att utvecklas genom faser och slutligen uppnå harmonisk integration är en tankefigur som överges. Identitetskonstruktioner beskrivs istället som processer utan början och slut. Människan eller subjektet har olika sidor, men saknar
centrum och hierarkisk integration. Perspektivet betraktar identiteter som multipla.
Människor använder alltså olika beroende av sammanhang, utan att någon är mer
genuin än andra. Konsekvensen blir att en och samma människa kan betecknas med
olika identiteter. Att vara till exempel forskare kan därför kompletteras med sidor av oss
själva som används i andra sammanhang; medborgare, vän, barn, granne, förälder,
partner och pendlare – listan kan göras lång. I ett sammanhang är man någon, i ett annat
blir man någon annan. De identiteter en människa använder kan vara olika, för att inte
säga motstridiga. Det ligger nära till hands att identiteten som exempelvis dokusåpadeltagare strävar stick i stäv mot identiteten som läkare. Att delta i en dokusåpa kan ge
sken av exhibitionism, tävlingsinstinkt och intrigskapande. Läkaren däremot framställs
ofta som rationell och förnuftig arbetsmyra, som lägger all energi på att rädda människors liv. Men det kan också förhålla sig tvärtom, att identiteter sprider in i varandra
och blir varandras resurser. Det som kopplas samman med att vara dokusåpadeltagare
kan användas för att ge läkarens arbete kreativitet och lekfullhet. Omvänt kan läkarens
identitet skänka dokusåpadeltagarens aktiviteter seriositet och trovärdighet. I olika relationer och sammanhang formas skilda identiteter. Sammanhanget kräver eller erbjuder
helt enkelt särskilda sätt att agera. Hur kan man då skilja olika identiteter från varandra?
Att dra skarpa gränser blir en svår historia. Men, om identitet är aktivitet föreställer vi
oss att själva görandet demonstrerar olika sidor av människor. Tas könsidentitet som
exempel, kan visserligen liknande vardagliga aktiviteter ingå i att vara partner och
förälder. Men gränser formas genom att skilda aktiviteter kopplas till att vara förälder i
relation till att vara partner. Som förälder får fostran en framträdande plats, som partner
är ofta sexualitet ett inslag. Det betyder att identiteter får konturer till vilka förväntningar och konventioner knyts. Däremot finns det inte ett sätt att vara förälder eller
partner.
Den mänskliga handlingen att dela in varandra i kategorier är möjligen nödvändig för
att bringa ordning i vardagligt socialt kaos. Identiteter används ibland som om de vore
enhetliga, stabila och situationsoberoende. Det gäller såväl resonemang kring människor
med inre kärna, som kollektiva tillhörigheter i termer av sociologiska begrepp såsom
klass, etnicitet, ras eller religion. Kategorier ställs mot varandra som motpoler och
tillskrivs universella drag, man mot kvinna eller invandrare mot svensk. I ett sådant
resonemang blir människor på bestämda sätt, svenskar är si och invandrare är så. Identiteter används för att förutsäga eller förklara människors agerande. Istället inspireras vi
av perspektiv som försöker öppna för mångfald. Det innebär att man kan vara, låt oss
säga ung kvinna, på olika sätt. Sammanhanget har betydelse för vilka anspråk som ställs
på identiteten, vilken mening kategorin tillskrivs varierar. I ett sammanhang betyder
kombinationen kvinna och ung att bilda familj, i ett annat att utbilda sig och resa. På så
7
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vis ställer man sig misstänksam till generella kategorier. Generation, klass, ras och etnicitet har inget enhetligt innehåll som på enkelt vis avspeglas i människors identiteter. I
själva verket handlar det om mångfald, skillnader och förskjutningar, snarare än motsatser eller ytterligheter. Genom att fokusera utrymmet mellan ytterligheter skapas andra
varianter, möjligen kan dualismer överskridas. Det betyder att antingen-eller logiken
ersätts med både-och. Återvänder vi till motsatsparet invandrare eller svensk kan man ju
beskriva sig som finlandssvensk, serbisk kvinna, manlig muslim, ung afrikan, handikappad östgöte, andra generationens invandrare, högutbildad danska eller svenskfödd. Det
är inte givet vad det betyder att tillhöra en bestämd identitetskategori. En och samma
identitet kan iscensättas på skilda sätt. Även identiteter en och samma människa använder, exempelvis yrkesidentiteten som bibliotekarie, kan skilja sig beroende på om mötet
är med studerande, forskare, kolleger eller familj. Ser man till de deltagare vi följt
genom vuxenstudier är de en varierad skara som framlever livet olika. Det finns skilda
sätt att vara deltagare, förälder, vän och partner, själva variationen ska förstås i relation
till flera förhållanden där gränser kan överskridas och förändras.

Identiteter som produktiva
Att kategorisera varandra kan tyckas vara en för-givet-tagen aktivitet. Men identiteter är
inte ”neutrala”, de är produktiva och har konsekvenser. En och samma människa kan
beskrivas olika, principiellt finns alltid alternativ att välja mellan. Att en bestämd framställning eller identitet väljs betyder samtidigt att andra utesluts. Som vi tolkar det är
poängen att de kategorier som faktiskt används skapar relationer till andra identiteter
och aktiviteter. Samma människa kan beskrivas som ”blond fembarnsmamma” eller
”32-årig lärare”, båda är relevanta.8 Men de två identiteterna relaterar till olika kategorier och tillhörande aktiviteter. ”Mamma” tillhör kategorin ”familj”, medan ”lärare”
tillhör kategorin ”yrke”. Varje kategori konstituerar eller har åtminstone betydelse för
hur vi betraktar människan ifråga. Till kategorierna knyts bestämda aktiviteter som
fungerar som markörer för vilken mening man skapar.9 För att illustrera resonemanget
ser vi närmare på kategorin könsidentitet. I förstone kan det tyckas oväsentligt hur
någon betecknas, om poängen är att skilja kvinnor från män. Men att beskriva någon
som kvinna, dam, flicka eller tjej betyder att associera bestämda sätt att agera eller
specifika intressen med människan ifråga. Beroende på vilken kategori som används,
bemöts och hanteras hon olika.
Använder vi oss själva som exempel beskrivs vi på olika sätt. ”Kvinnliga forskare”,
”flickor från pedagogen” eller ”forskartjejer” är beteckningar som används för att presentera oss i olika pedagogiska sammanhang. Genusbeteckningens skillnader refererar
visserligen till ålder, flicka är yngre än kvinna. Men gränserna är knappast statiska. Vad
som betraktas som yngre respektive äldre varierar med sammanhanget, kategorierna
överlappar varandra. ”Flicka” eller ”tjej” markerar en ungdomlig sida som i sin tur ofta
kopplas samman med begränsade erfarenheter. En sådan presentation kan innebära att
8

Exemplet är hämtat från Silverman (2001, s 140).
Sacks (1992). Membership Categorization Analysis tar utgångspunkt i att människor organiserar världen
i kategorier, liksom använder kategorier och tillhörande karakteristiska för att hantera vardagen. Identiteter handlar alltså om att människor demonstrerar eller tillskrivs medlemskap till en karaktärsrik kategori. Vi inspireras av själva grundtanken och intresserar oss analytiskt för: Vilka kategorier väljer människor och hur görs de relevanta? Vad betyder det att tillhöra den kategorin? Vilka är alternativen, kontrasterna och motsatserna? (Hester, 1998, s 133–150).
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jobba i motvind. Man får lägga mycket energi på att synliggöra och övertyga publiken
om värdet av de erfarenheter man faktiskt har och lansera en kompetent identitet.
Samtidigt blir förväntningarna hanterbara. ”Kvinnlig forskare” innebär visserligen ett
erkännande, men det förpliktar. Man förväntas agera som senior, göra kloka uttalanden.
Själva presentationen producerar också relationen till den andre. Att betecknas som
pedagog i likhet med publiken gör oss till kolleger. Som forskare däremot skapas skillnader, det blir påfallande att vi och de andra ägnar oss åt olika aktiviteter. Exemplet
illustrerar att samtliga sätt visserligen är relevanta för att beskriva oss, men olika
kommunikativa beteckningar spelar upp för väsentligt skilda möten.
Resonemanget kring identiteter som multipla, mångfacetterade och produktiva är centralt i avhandlingen. Vi intresserar oss för hur identiteter iscensätts i vuxenstudier, det är
så vi ”läser” det empiriska materialet. Att delta i vuxenstudier betyder att även vuxna
blir vad man i utbildningssammanhang ofta betecknar som elever. Oavsett vilka identiteter och tillhörigheter som görs relevanta i deltagarnas liv kommer de nu till bestämda
sammanhang, studier. Vilka anspråk ställs då på vem man ska vara? Även om bestämda
kravspecifikationer opererar i utbildning betyder inte det att de vuxna anpassar sig. Det
finns inte ett sätt att vara deltagare i vuxenstudier och här föreställer vi oss att andra
sammanhang i dagliga livet har betydelse för hur identiteter iscensätts. Därför blir
förhandling en given utgångspunkt för att tolka möten i vuxenutbildning.

Foucaultinspirerade verktyg
I avhandlingen riktas blicken dels mot anspråk på vem man ska vara som deltagare i
vuxenstudier, dels mot hur deltagare hanterar anspråken. Foucault problematiserar
sociala strukturer, institutioner och människor med ett antal begrepp som vi tänker oss
kan ge fruktbara tolkningar:
A book is made to be used in ways not defined by its writer. The more, new, possible
or unexpected uses there are, the happier I shall be … All my books are little toolboxes. If people want to open them, to use this sentence or that idea as a screwdriver
or spanner to short-circuit, discredit systems of power, including eventually those from
10
which my books have emerged … so much the better.

Här i kapitlets andra del introduceras därför resonemang som ramar in problematiken
om förhandlingar kring identiteter. Foucaults produktion är omfattande och rör sig mellan olika fenomen, från vetandets former, diskurs och makt till hur människor görs till
subjekt och skapar sig själva.11 Författaren är svårfångad med de kategorier och tillhörigheter som vanligtvis används, vilket Geertz formulerar med orden; ”He has
become, in the years since, a kind of impossible object: a nonhistorical historian, an
anti-humanist human scientist, and a counter-structuralist structuralist.”12 Vi tar fasta på
den pragmatiska hållning till hur begrepp kan användas som det inledande citatet från
Foucault markerar. Samtidigt är ambitionen att balansera ivern med någorlunda
perspektivmässig rättvisa och inte göra vad som helst. Att gripa tag i och försöka reda ut
några av de begrepp Foucault erbjuder är som att ge sig i kast med ett trassligt garnnystan. Drar man i någon tråd hakar den genast fast i en annan, man släpper och för10

Foucault (1979 i Mills, 2003, s 7).
Dreyfus & Rabinow (1982, s xiii–xxiii); Olsson (1997, s 32); Mills (2003, s 11–31).
12
Geertz (1978 i Dreyfus & Rabinow 1982, s xiv).
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söker på nytt. Det handlar med våra ögon om det icke dualistiska förhållningssättet och
hur tätt sammanvävda begreppen är, det ena kan inte förstås eller lösgöras ifrån det
andra. Att till exempel skilja diskurser från makt är lika svårartat som att isolera makt
från kunskap. Ändå väljer vi att nysta i de teoretiska resonemangen genom att sätta
bestämda begrepp, ett i taget, i förgrunden.

Maktrelationer, teknologier och styrningsmentalitet
Ett sätt att försöka sätta fingret på det centrala i Foucaults resonemang, är att formulera
det som relationer mellan sociala strukturer, institutioner och människor.13 Maktbegreppet får en framträdande plats för att analysera institutionella effekter för grupperingar av
människor, liksom människors betydelse för att både upprätthålla och motarbeta dessa
effekter. Det maktbegrepp Foucault föreslår är relationellt:
… there are no relations of power without resistances; the latter are all the more real
and effective because they are formed right at the point where relations of power are
exercised; resistance to power does not have to come from elsewhere to be real, nor
is it inexorably frustrated through being the compatriot of power. It exists all the more
by being in the same place as power; hence, like power, resistance is multiple and can
14
be integrated in global strategies.

Författaren polemiserar mot perspektiv som framställer makt som ensidig eller kopplar
den till en bestämd källa. Makt är ingen ägodel utan en strategi, något man gör eller
framställer i bestämda sammanhang. Den har inget centrum, är snarare i ständig rörelse
genom utövande.15 Makt opererar i varje social praktik, sammanflätad med den kunskap
som hålls för sann. Människor kan inte värja sig utan ingår på ett eller annat sätt i själva
rörelsen. Det betyder att makt inte kan betecknas som en negativ kraft, snarare är den
produktiv, skapar en verklighet, kunskap och sanningsritualer.16 Att betrakta makt som
produktiv innebär alltså att den knappast blir en boja för oss. Eller som Foucault frågar
sig; ”If power were never anything but repressive, if it never did anything but to say no,
do you really think one would be brought to obey it?”17 Med ett sådant perspektiv förskjuts fokus från övergripande maktförhållanden eller makt som något enskilda människor har, till mekanismer, relationer och effekter i olika sammanhang. Visserligen förnekas inte att staten, lagar och dominerande klasser tillskrivs särskilda positioner, men
makt kan inte enbart hänföras till dessa. Maktrelationer genomsyrar samhällets olika
arenor, såväl sjukhus och skolor som familjens vardagsliv. Perspektivet fäster uppmärksamhet vid själva utövandet, hur makt opererar genom olika mekanismer i alla situationer.
Ett påfallande inslag i det moderna samhället är, enligt Foucault, disciplinär makt som
”dresserar” eller syftar till att forma, träna och förbättra om man så vill.18 Visserligen
kan institutioner såsom skolväsende, industri, sjukhus och fängelse betraktas som skilda
verksamheter. Men de delar en uppsättning disciplinerande aktiviteter som används för
att forma studerande, arbetare, sjuka och intagna. Disciplin syftar till att ”… bringa
13

Mills (2003, s 33).
Foucault (1980, s 142).
15
Foucault (1980, s 98).
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Foucault (1975/2003, s 195).
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Foucault (1980, s 119).
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Foucault (1975/2003, s 171).
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ordning i den mänskliga mångfalden.”19 Disciplinär makt karakteriseras av övervakning,
normalisering och examination.20 Övervakning refererar till blickens disciplinerande
betydelse, att låta människor veta att de bevakas.21 Normalisering handlar om att belöning och bestraffning används som en slags ordnande princip så att människor passar
tider, uppträder som förväntat och koncentrerar sig på förelagda uppgifter. I utbildningssammanhang förenar examinationen övervakning och normalisering. Den som examineras synliggörs, medan examinator förblir osynlig. Genom examinationen dokumenteras
också var och en, liksom tillskrivs individuella karakteristika. I linje med resonemanget
kring maktrelationer kan knappast en bestämd samhällsinstans tillskrivas vara ensam
utövare:
… den är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar en hel uppsättning av redskap, tekniker, förfaranden, tillämpningsnivåer och syften; den är en mak22
tens ”fysik” eller ”anatomi”, en teknologi.

Disciplinär makt framställs alltså som en teknologi som opererar i olika sammanhang,
som genomsyrar föreställningar och handlingar. Begreppet synes markera att aktiviteter
kan förenas kring bestämda logiker. En intressant sida är att människor importerar
dessa, därmed disciplinerar sig själva genom egna handlingar. På så vis framstår inte
disciplinering som en inskränkande kraft, utan som för-givet-tagen kunskap om hur det
dagliga livet framlevs tillsammans.23
För att problematisera det moderna samhället och människan använder Foucault begreppet ”governmentality”24 eller styrningsmentalitet25. Begreppet markerar två element; att
styra (govern) med ett bestämt förhållningssätt (mentality) till det som ska påverkas.26
Författaren argumenterar för att samhället i historisk belysning omvandlats från centrerat till decentrerat styre, något som synliggör en bestämd princip:
How to govern oneself, how to be governed, how to govern others, by whom the
people will accept being governed, how to become the best possible governor – all
these problems, in their multiplicity and intensity, seem to me to be characteristic of
27
the sixteenth century …

Den moderna statens maktutövning kan betecknas som finmaskig, vidgad och utspridd
där styrning knyts till kunskap. Sättet att resonera betyder inte att staten blir oviktig.
Snarare handlar det om att använda föreställningen om disciplinering även här. Annorlunda formulerat kan styrningsmentalitet beskrivas som själva mötet mellan teknologier,
de som handlar om att dominera andra och de som handlar om att reglera självet.28
Författaren argumenterar alltså för att förskjuta perspektivet från staten som ett slags
samhällets överhuvud med enhetlig vilja och intentioner, till en arena bland andra
19

Foucault (1975/2003, s 218).
Foucault (1975/2003, s 171–195).
21
I ett ofta hänvisat exempel visar Foucault principen hur disciplinerande aktiviteter internaliseras med
Jeremy Benthams Panopticon (1980, s 146–165). Fängelset utformas så den intagne disciplineras att agera
som om maktens öga ständigt fanns närvarande, även om så inte alltid är fallet.
22
Foucault (1975/2003, s 216).
23
Mills (2003, s 42–48).
24
Foucault (1991, s 87–104).
25
Översättningen styrningsmentalitet använder Olsson (1997, s 41).
26
Hultqvist & Peterson (1995, s 25–28) skriver om ökad styrbarhet i meningen omvandling av maktutövning från centralisering till decentralisering.
27
Foucault (1991, s 87).
28
Foucault (1994, s 146–147).
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karakteriserad av mångfald och motstridighet. Eller med Foucaults ord; ”… maybe,
after all, the state is no more than a composite reality and a mythicized abstraction,
whose importance is a lot more limited than many of us think.”29
Vi inspireras av resonemanget kring styrningsmentalitet, disciplinering och teknologier
för att studera iscensättande av identiteter i vuxenstudier. Tecknas några konturer på fri
hand kan projektet Kunskapslyftet med denna terminologi vara i samklang med föreställningen om utbildning som mobilisering. Idén om livslångt lärande och utbildning
som svaret på samhälleliga dilemman återkommer i olika sammanhang som en gemensam rörelse i samhällskroppen. Staten kopplar sig samman med olika institutioner för att
styra i bestämda riktningar. Genom att göra maktbegreppet relationellt föreslås en förståelse som gör frihet till både förutsättning för och effekt av makt. Det finns alltid
möjligheter att utöva motstånd. Motståndet är en form av makt som också ständigt rör
sig. Det maktbegrepp Foucault arbetar med spelar helt enkelt ut föreställningar om
ensidiga relationer såsom herre–slav eller förtryckare–offer. Maktrelationer förutsätter
att någon part bjuder motstånd. Det är så frihet, även om makt får en framträdande position i analysen, ändå finns närvarande.30 Som vi tolkar resonemanget är själva kärnan att
lyfta fram motstånd som självklar parhäst till maktutövning. Möjligen vill Foucault
uppmärksamma att motstånd i själva verket är vanligare än man i förstone föreställer
sig. Människan skrivs på så vis in som aktör i maktrelationer; hon blir inte enbart en
passiv mottagare av maktens strategier utan en handlande varelse.31 På så vis framstår
förhandlingsmetaforen som användbar för att uppmärksamma hur identiteter iscensätts i
vuxenutbildning.

Makt och vetande
Foucault utmanar idén om kunskap som självklar och undrar, hur vet egentligen vi
människor det vi vet eller framställer som kunskap? Genom att ge sig i kast med frågor
om kunskapens källa, hur den produceras och under vilka villkor, samt i vems intressen
den verkar, ges vetande en framträdande plats i analysen. Vad Foucault föreslår är att
kunskap inte ska betraktas som evigt given, utan beroende av sammanhang där den
finner sin giltighet. Författaren intar alltså en kritisk hållning till framstegstanken,
istället intresserar han sig för vad som räknas som kunskap. Intresset för de processer
som skapar etablerade ”sanningar”, stämplar något som fakta, kunskap eller vad som
betraktas som givet är en central sida av Foucaults arbeten. Författaren polemiserar mot
att vetenskapen ofta tillskriver enskilda subjekt, ibland beskrivna som ”stora tänkare”,
vara själva upprinnelsen till bestämda perspektiv.32 Det handlar istället om komplexa,
motstridiga processer som gör särskilda resonemang möjliga. Makt/vetande formar en
oupplöslig relation:
Knowledge and power are integrated with one another, and there is no point in
dreaming of a time when knowledge will cease to depend on power; this is just a way

29

Foucault (1991, s 103).
Foucault (1980, s 134–145); Olsson (1997, s 41–42).
31
Popkewitz & Brennan (1998, s 3–35); Mills (2003, s 40–42).
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själv skulle fnysa åt. Snarare arbetar man mer i hans anda genom att uppmärksamma de processer som
leder till att idéer skapas och formuleras med honom som författarfunktion. Vi får helt enkelt argumentera
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of reviving humanism in a utopian guise. It is not possible for power to be exercised
33
without knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power.

Citatet visar att maktrelationer innefattar kunskap, men att kunskapsproduktion också
handlar om maktanspråk. Det ena är omöjligt att förstå utan det andra. Frågan om kunskap som sann förskjuts alltså till hur den tillämpas, verkar och med vilka konsekvenser.
Genom att kunskap länkas till makt är den inte sann i sig själv, utan blir sann genom att
reglera relationer med begränsningar och möjligheter. För att exemplifiera med ett av
Foucaults intressen används kunskap om kriminalitet för att reglera, kontrollera och
bestraffa kriminella. Makt/vetande framstår som kraft för vad som är möjligt att veta,
snarare än att enskilda människor utvecklar teoretiska resonemang som får bäring. Kan
det då egentligen redas ut vad som kommer först, liksom den eviga frågan om hönan
eller ägget? Mills argumenterar i sin tolkning av Foucault för att obalans i maktrelationer skapar kunskap.34 Författaren exemplifierar med kvinnor och män, och framhåller
att obalans mellan könen producerar kunskap om kvinnor. Bibliotekens hyllor
demonstrerar problematiseringar om kvinnor, de görs till forskningsobjekt, medan
litteratur om män lyser med sin frånvaro, även om situationen förändras. Likaså studeras homosexualitet medan heterosexuella relationer uppmärksammas i mindre utsträckning. Som Foucault resonerar kring makt/vetande kopplas begreppsparet samman med
diskurser. Det för oss till den sista tråden i det Foucauldianska nystanet.

Diskurser
Det begrepp som möjligen främst kopplas samman med Foucault är diskurs35, även om
författaren använder begreppet på skiftande sätt.36 I texten Vetandets arkeologi formulerar han det som:
En uppgift som består i att inte – längre – behandla diskurserna som mängder av
tecken (betecknande element som hänvisar till innehåll eller föreställningar) utan som
praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om. Visserligen består
diskurserna av tecken; men de nöjer sig inte med att begagna dessa tecken för att
beteckna ting. Det är detta mera de uträttar som gör det omöjligt att reducera dem till
37
språk och tal. Det är detta ”mera” som måste tas fram och beskrivas.

I citatet polemiserar Foucault mot att betrakta språk som avspegling av verkligheten,
eller abstrakt system. Istället framställs språk som aktivitet och praktik, något produktivt
vi människor använder och gör.38 Perspektivet tillskriver språk en central ställning i
social interaktion, det är så författaren synes använda beteckningen ”mera”. Begreppet
överskrider tudelningen mellan vad människor säger och vad människor gör, det löser
upp ett slags konventionell tudelning mellan språk och handling. På så vis framstår dis-
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kurser som både språk och praktik.39 Språkliga handlingar är centrala inslag i mänskligt
agerande. De har såväl sociala som materiella konsekvenser. Diskurser är inget som
”bara finns”, utan produceras och repeteras i spelet mellan människor, institutioner och
praktiker. Att språkliggöra handlar om att strukturera och konstituera hur vi människor
betraktar verkligheten, vilket tillskriver språket ett slags tvingande kraft.40 Foucault
synes alltså upptagen av språkets begränsande och restriktiva funktioner. Han förvånas
över att språk i princip kan varieras hur som helst, men istället väljer människor att tala
på särskilda sätt i bestämda sammanhang. Diskurser visar regelbundenheter som går
utöver aktörer och situationer, det skapas viss förutsägbarhet i kommunikation. Istället
för att anta att bestämda formuleringar existerar i sig själva föreslår Foucault att de
processer som formar kommunikation ska analyseras. Den fråga som återkommer är så
vitt vi förstår hur detta är möjligt, hur regelbundenheter uppstår. Eller omformulerat; om
det i princip kan se ut hur som helst, hur kommer det sig då att det ser ut på detta viset?
För att beskriva hur diskurser formas hänvisar författaren till tre procedurer eller former
av extern exkludering; förbudet, uppdelningen mellan förnuft och vansinne samt uppdelningen mellan sant och falskt.41 Den första proceduren beskriver vad som kan kommuniceras. Vissa fenomen är svåra att tala om eller rent av tabubelagda vilket begränsar
framställningen. Ofta refererade exempel på berättelser som inte kan berättas är på
temat sexualitet och död. Samtidigt kan dessa fenomen betraktas som mer legala att tala
om idag, såsom homosexuellas beskrivning av att ”komma ut”. Exemplet demonstrerar
att berättelser som inte kan berättas, med tid och sammanhang kan skifta till berättelser
som mer eller mindre måste berättas. Den andra proceduren handlar om hur förnuft
skiljs från vansinne. Vissa berättelser tillåts inte cirkulera som andra, de får sällan fäste
eller finns inte. Eller omformulerat, vansinnet förkastas. Den tredje proceduren handlar
om viljan att veta. I processen att särskilja det sanna från det falska tillskrivs samhällets
experter betydelse. Det som värderas och hålls för sant stöttas av diskursiva praktiker
och institutioner.42
Parallellt med dessa tre externa utestängningsprocedurer som producerar bestämda diskurser, opererar även interna. Foucault beskriver fyra principer som syftar till att klassificera, distribuera och bringa ordning i diskursen; kommentaren, författaren, (vetenskapliga) discipliner och social tillägnelse.43 Att bestämda texter kommenteras återkommande tillskriver dem värden, de upphöjs till sanningar eller åtminstone som väsentliga
för ett samhälle. Foucault pekar på en paradox i proceduren som innebär att vissa texter
väljs ut som giltiga, samtidigt som dess brister lyfts fram. På så vis får också kommentatorn en bestämd position, som inte bara förväntas ta till sig textens innehåll utan också
överskrida den genom att helt enkelt visa vad som inte står. Den andra principen är författaren vilket i Foucaults perspektiv är en författarfunktion som organiserar texten,
snarare än ett enskilt subjekt. Att söka mönster i en och samma författares verk eller
beskriva produktionens progression ställer sig Foucault kritisk till. Snarare intresserar
han sig för vilka processer som gör bestämda framställningar möjliga. Den tredje principen skapar disciplinära gränser som har betydelse för vad som räknas som kunskap i
relation till bestämda fenomen. Vetenskapliga discipliner hanterar samma fenomen
olika och respektive disciplin utestänger kunskap som utmanar eller förskjuter det som
hålls för sant. Den fjärde principen slutligen handlar om social tillägnelse eller diskur39
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sens tillgänglighet. Vissa är öppna för de flesta, medan andra har strängt begränsad tillgänglighet enbart avsedda för auktoriteter.44

Diskursiva formationer och praktiker
Diskursiva formationer är formuleringar eller konstateranden som hanterar samma
fenomen och skapar liknande effekter.45 Det handlar om att strida strömmar av språk
kan grupperas efter principen innehåll, eller kunskapsobjekt. Med begreppet markerar
Foucault, som vi tolkar det, att det alltid finns motsägelser eller konkurrerande framställningar. Mills tar exemplet maskulinitet och argumenterar för att en diskurs framställer maskulinitet som män i meningen machokarlar, medan diskursen om moderna
män polemiserar mot en sådan föreställning.46 Poängen är att den diskursiva formationen kring maskulinitet visserligen erbjuder män olika sätt att agera, samtidigt som
effekten att göra män och kvinnor olika förblir densamma. Med andra ord, oavsett vilken diskurs som används upprätthålls skillnader mellan kön. I den här avhandlingen
skulle en diskursiv formation kunna vara vuxenstudier. Utbildning kan framställas med
en ekonomisk diskurs, där vuxenstudier är nyckeln till landets produktion och allmänna
välmående. Utbildning kan också framställas med en humanistisk diskurs, där vuxenstudier har vardagliga värden för människor i termer av självförtroende. I båda fallen
handlar det om att skilja människor som deltar i utbildning från ickedeltagare. Poängen
är att studera hur diskurser framställs, vilka motstridigheter som kan identifieras samt
vilka effekterna blir. Ett angränsande begrepp är diskursiv praktik:
… det är en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som
under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig
47
krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas.

Citatet visar att språk förstås och relateras till bestämda sammanhang. Resonemanget
kring diskurser och diskursiva praktiker synes ha språklig variation och mångfald som
given utgångspunkt. För att förstå kommunikation måste de villkor under vilka den produceras beaktas. Språk kan alltså inte förstås i fria luften, ord har inte givna innebörder
som består alltid och överallt, utan måste förankras eller ges ett sammanhang i tid och
rum. Att på det här viset lyfta fram själva sammanhanget blir centralt i avhandlingen för
att förstå förhandlingar kring identitetsanspråk.
Så skymtar någon form av vägs ände, resonemanget kan för ögonblicket knytas
samman. Kunskap produceras och upprätthålls som cirkulära rörelser i samhället i
komplexa spel mellan institutioner och människor. Makt opererar genom teknologier
och strategier som pekar i bestämda riktningar. Diskurser skapas och återskapas,
organiserar vad som är möjligt. Som forskare uppmanas vi att bege oss till vardagens
myller och närgranska hur dessa processer formas. Med verktyg ur Foucaults låda ger vi
oss så iväg för att grubbla, konstruera, betrakta, riva och så småningom mejsla fram
mönster.
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Mills (2003, s 58–66).
Foucault (1969/2002, s 144–45); Hall (1997, s 44).
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Mills (2003, s 64–65).
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Foucault (1969/2002, s 145).
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Identiteter som diskursiva konstruktioner
Hittills har vi problematiserat relationer samhälle, institution och människa för att rama
in avhandlingens problematik vuxenstudier som förhandlingar kring identiteter. I följande avsnitt placeras istället begreppet identitet i förgrunden. Identiteter betraktas som
diskursiva konstruktioner, intresset riktas alltså mot språk som aktivitet och praktik.
Även om diskursanalys kan sägas rymma en mängd perspektiv och traditioner48 förenas
de kring intresset för just språk i användning, ”language in use”.49 Vi föreställer oss att
människor både producerar och är produkter av diskurser. I linje med ett sådant resonemang handlar iscensättande av identiteter i vuxenstudier om att uppmärksamma kommunikativa mekanismer i olika sammanhang. Förhandlingar kring identitetsanspråk och
maktspel i termer av utövande, med strategier av såväl anpassning som motstånd blir
centralt. Avhandlingens sammanhang är vuxenstudier som liksom all utbildning, oavsett
innehåll och form, syftar till någon form av lärande. Eller med Foucaults ord:
Varje utbildningssystem är ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed också de kunskaper och den makt de bär med
50
sig.

Citatet inspirerar oss att betrakta vuxenstudier och resonemang kring livslångt lärande i
termer av identitetsproblematik. Annorlunda formulerat; vem ska man vara och bli
genom vuxenstudier? I den här studien betraktas utbildning som mobilisering, vilket
involverar flera sammanhang. De som lyfts fram är kommun, utbildningsinstitution,
undervisning och deltagares levnadsbanor. Vi intresserar oss för hur dessa sammanhang
gör bestämda anspråk i termer av identitet. Foucault placerar sammanhang i förgrunden
genom att betrakta identiteter som en fråga om subjektpositioner inom diskurser.
Foucaults resonemang uppmärksammar frågor som: Hur gör diskurser människor? Hur
produceras sociala aktörer? Men att olika sammanhang i vuxenstudier gör anspråk på
bestämda identiteter betyder inte att deltagare agerar i linje med dessa. Utbildning
betraktas här som ett av flera sammanhang de vuxna rör sig i. För att förstå vilka identiteter de vuxna gör relevanta i relation till utbildning och hur identiteter förhåller sig till
varandra i livssammanhanget inspireras vi av diskurspsykologiska51 perspektiv som
kombinerar interaktionistiska antaganden med poststrukturalistiska ställningstaganden
om jaget som diskursivt.52 Frågor som blir relevanta är: Vad gör människor med språk?
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Wetherell, Taylor & Yates (2001, s 6). Några är konversationsanalys och etnometodologi, sociolingvistik och etnografi, diskurspsykologi, kritisk diskursanalys, Bakhtininspirerade analyser respektive
Foucaultinspirerade analyser.
49
Jaworski & Coupland (1999, s 3); Wetherell, Taylor & Yates (2001, s 3). De förstnämnda beskriver
diskurs som ”… language use relative to social, political and cultural formations – it is language
reflecting social order but also language shaping social order, and shaping individuals’ interaction with
society.” Synsättet framställs som själva nyckeln till diskursanalysens framgång i olika discipliner. Allmänt kan diskurs beskrivas som föreställningar, berättelser och metaforer som konstruerar en bestämd
version av situationen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 7; Börjesson, 2003, s 35).
50
Foucault (1971/1993, s 31).
51
Som pedagoger menar vi att beteckningen ”diskurspsykologi” är tveksam, men ska förstås som positionering i förhållande till kognitivism. Attityder, grupper och identiteter betraktas istället som sociala
produkter eller konstruktioner (Wetherell & Potter, 1992).
52
Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 97–129).
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Hur använder de språk för att framställa sig själva och andra?53 Nedan kombineras dessa
resonemang i avsikt att utveckla studiens tolkningsverktyg.54

Subjektpositioner
I avhandlingen läser vi aktiviteter i olika sammanhang som identitetsanspråk. På så vis
framhålls själva sammanhanget för att förstå hur identiteter iscensätts. Vi vänder oss
återigen till Foucault som markerar sammanhangets betydelse genom att förskjuta fokus
från aktör till positionering. Människor placeras inom redan organiserade meningsfält
eller diskurser som producerar kunskap, aktiviteter och relationer. Det formas mönster i
kommunikation som överskrider människor och situationer. Bestämda positioner och
identiteter produceras:
If now I am interested … in the way in which the subject constitutes himself in an
active fashion, by the practices of the self, these practices are nevertheless not
something that the individual invents by himself. They are patterns that he finds in his
culture and which are proposed, suggested and imposed on him by culture, his society
55
and his social group.

Citatet tolkas som att diskurser och begreppsliga system inte skapas från grunden gång
på gång. Diskurser definierar situationer och identiteter, de ”kallar in oss” i bestämda
mönster. Interaktion regleras med olika logiker. Människor kan inte säga vad som helst
till vem som helst i vilket sammanhang som helst. Som vi resonerat kring tidigare länkar Foucault samman makt med vetande, och menar att kunskap inte finns i ett vakuum.
Istället opererar kunskap genom tekniker och strategier som används i bestämda situationer, historiska sammanhang och institutionella ramar. Diskurser stakar ut gränser för
det normala och avvikande, de verkar föreskrivande och formar inneslutnings- och
uteslutningsprocedurer. Den analytiska blicken riktas mot hur diskurser fungerar och
vad de åstadkommer. I relation till intresset för identiteter betyder det att diskursiva
mönster villkorar vad som är möjligt att iscensätta. De producerar situationer och relationer i meningen erbjuder subjektpositioner som människor tilldelas och förhandlar
kring. Begreppet subjektposition eller position markerar att diskurs snarare än subjekt
placeras i förgrunden. Människor kan placeras i positioner som diskursen ”befaller”,
liksom själva placera sig och andra.56 På så vis framstår diskurser som begripliga och
meningsfulla.57 Tas genus som exempel kan diskurser användas som framställer sexualitet som biologisk drift. Man och kvinna blir biologiska varelser, bägge underkastas
53

Frågorna som ställs i stycket är inspirerade av Wetherell (2001, s 1–8).
Burr (1995, s 47) argumenterar för att de diskursanalytiska utgångspunkterna förenas i socialkonstruktionism. Wetherell (1998, s 387–412) resonerar på liknande sätt kring konversationsanalytiska respektive
poststrukturella diskursiva perspektiv. Båda inriktningarna kan användas för att tolka kommunikation.
Istället för att välja det ena framför det andra föreslås syntetiserande och eklektiska ansatser.
55
Foucault (1988, s 11).
56
Hall (2002, s 231–234) beskriver identitet som en process som produceras och konstitueras i framställning. Vi tolkar positionering som att alla människor yttrar sig utifrån en bestämd punkt. Allt är kontextuellt i meningen kulturellt och historiskt relaterat. Författaren resonerar kring kulturell identitet och
menar att det är något faktiskt konkret med symboliska och materiella konsekvenser, snarare än något
”fantasifoster”.
57
Hall (1997, s 54–64). Att skilja mellan subjektposition respektive identitet tolkar vi som ett sätt att
polemisera mot essentialistiska perspektiv på identitet, eller skilja mellan tillfälliga och mer bestående
sidor av människor. I avhandlingens empiriska delar används både (deltagar)position och identitet som
begrepp beroende på om fokus är hur diskurser producerar subjekt, eller hur människor använder tolkningsrepertoarer.
54
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sådana drifter. En variant på samma tema framställer enbart mannens sexualitet som
biologisk. I en sådan diskurs positioneras mannen som den aktivt sökande efter partner,
medan kvinnan i heterosexuella relationer blir passivt objekt. Den här diskursen utmanas av andra som knyter samman sexualitet med förälskelse och kärlek. Sex blir en
aktivitet som kopplas till att leva i förhållanden, parterna (kvinna–man, man–man,
kvinna–kvinna) positioneras som lika. Poängen är att aktörerna inte placeras var som
helst utan på bestämda ställen. Eller annorlunda formulerat diskurserna gör något med
oss, med våra identiteter.
Ser vi till avhandlingens fokus med dessa diskursanalytiska ögon kan de användas för
att beskriva förhandlingar kring anspråk på identiteter. Människor lägger bud som
konstruerar och konstituerar situationer. Men bud är aldrig oskyldiga och möjligheten
att definiera situationen tillskrivs vissa mer än andra. Även om det formas flera diskurser som konkurrerar, tenderar vissa att överleva. Institutioner har goda förutsättningar
att utöva makt, vissa diskurser blir seglivade. Till exempel kan utbildning betraktas som
ett sammanhang som sysslar med legitimerad kunskap, det samhället betraktar som
centralt att lära sig. Diskurser med andra berättelser om vilken kunskap som räknas
konkurreras ut. Det skapas trådar mellan institutioner och företrädare, som medger vem
som har rätt att definiera situationen.58 På så vis framstår pedagoger som centrala aktörer
att lyfta fram för att synliggöra anspråk på identiteter i vuxenstudier. Undervisning kan
betraktas som ett sammanhang där pedagoger tillskrivs rätten att definiera hur de själva
och studerande ska agera, eller i vilka subjektpositioner man placerar sig. Det betyder
inte att deltagare erkänner anspråken, det intressanta är att se hur de hanteras. Vi föreställer oss att det finns poänger med att ta del av deltagares livssammanhang för att uppmärksamma detta.

Att framställa identiteter
I avhandlingen intresserar vi oss för deltagare i vuxenstudier. De tillskrivs vara betydelsefulla aktörer för hur identiteter iscensätts. Ser vi till människors vardagar är det
påfallande att studier är ett av flera sammanhang de rör sig i. Vi föreställer oss att dessa
andra identiteter har betydelse för hur studierna hanteras. Genom att följa deltagares
levnadsbanor spelar olika tidshorisonter in, dåtid, nutid och framtid flätas samman. Hur
agerar då de vuxna i studier, hur hanteras anspråk på vem de ska vara? Vilka identiteter
görs relevanta i förhållande till utbildning och hur förhåller sig olika identiteter till
varandra i dagliga livet? För att skärpa tolkningsverktygen inspireras vi av perspektiv
som framställer människan som diskursanvändare. Diskurspsykologi markerar vardagligt språkbruk som flexibelt och dynamiskt. Det finns inga enkla relationer mellan
språkliga uttryck och vad de refererar till. Det betyder att en och samma händelse eller
agerande kan formuleras på olika sätt. Uppmärksamheten fästs vid hur människor
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En central idé inom socialkonstruktionism är att människor definierar situationer som verkliga i och
genom social interaktion. Thomas teorem belyser resonemangets kärna: “Men define situations as real
and they are real in their consequences”. I vardaglig kommunikation formas maktspel, människor kämpar
om anspråk, förhandlar om tolkningsföreträde. Det har betydelse vem som säger vad i vilket sammanhang. Eller som Mehan (1999, s 559) omformulerar Thomas teorem: ”All people define situations as real;
but when powerful people define situations as real, then they are real for everybody involved in their
consequences”.
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brukar språk. Vilka ord väljs, vad betyder och åstadkommer de?59 Poängen är att språkliga framställningar, själva betecknandet, ger olika bilder som får skilda konsekvenser:
Tänk på verktygen i en verktygslåda: där finns en hammare, en tång, en såg, en
skruvmejsel, en tumstock, en limgryta, lim, spikar och skruvar. –Lika skilda som dessa
60
tings funktioner är, lika skilda är ordens funktioner.

Wittgenstein markerar språk som aktivitet, något människor gör för att åstadkomma
saker.61 Kommunikation har olika funktioner och effekter i sociala samspel. Det blir
meningslöst att fråga efter ords egentliga eller exakta betydelser, snarare ska ordens
användning undersökas. Ord kan användas på olika sätt, något Wittgenstein kallar
språkspel som handlar om att ”… talandet av språket är en del av en aktivitet eller av en
livsform”.62 Språk består av flera språkspel, vart och ett relaterat till en bestämd praktik
med sin speciella logik.63 Med spelmetaforen föreslår Wittgenstein för det första att
förståelsen av ett ord i en mening kan liknas vid förståelsen av ett drag i schack. Ord
förstås genom att relateras till andra ord eller sammanhang och sättas i förhållande till
vad som sagts tidigare och kommer att sägas, eller hur nästa drag planeras i relation till
tidigare gjorda. För det andra medger spelmetaforen olika tolkningar, liksom erfarna
spelare spelar schack på annat sätt än noviser.64 På så vis markeras att ord inte får mening ”i fria luften”, utan måste förstås i bestämda sammanhang.
Hur kan vi då använda resonemanget för att studera identiteter i vuxenstudier? Ett
exempel, möjligen provocerande, från studien är ordet ”svartskalle”. Bland studerande
hos en utbildningsanordnare skapas ett gäng bestående av unga män med varierad etnisk
tillhörighet, som förenas kring att ingen betecknar sig som svensk. Sinsemellan använder de ordet svartskalle dels som för att förvåna eller reta utomstående, dels som gemensam markör för vad man inte vill vara, nämligen svensk eller med deras beteckning
”dumskalle”. De skapar också en gräns, inkluderar och exkluderar med ordet eller
dualismen. Med dessa deltagares perspektiv tolkar vi också ordet som markering av
självständighet gentemot just den utbildningsanordnaren som aktivt förespråkar jämställdhet och jämlikhet. Vid ett undervisningspass får läraren höra hur en deltagare
kallar medstuderande för svartskalle. Läraren tolkar med automatik kategoriseringen
nedvärderande och disciplinerar deltagarna med orden ”i det här klassrummet kallar vi
inte varandra för svartskalle”. Poängen är att de aktuella deltagarna tillhörde samma
gäng, de använde ordet på annat sätt än lärare, medstuderande och möjligen vi själva.
Exemplet visar att ordens mening varierar med själva sammanhanget eller som
Wittgenstein formulerar det, mellan olika språkspel.
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Potter & Wetherell (1987); Potter (2000).
Wittgenstein (1953/1992, s 15–16).
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Potter & Wetherell (1987, s 28–29).
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Wittgenstein (1953/1992, s 21).
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Potter (2000, s 91).
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Duranti (1997, s 236–244).
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Tolkningsrepertoarer
Gergen beskriver identiteter som en fråga om framställning eller föreställning:
People may portray themselves in many different ways depending on the relational
context. One acquires not a deep and enduring ”true self” but a potential for com65
municating and performing a self.

Människor kan porträtteras på skilda sätt, det ena är inte sannare än det andra. Varje bild
visar en sida som används i ett bestämt sammanhang. De diskurspsykologiska perspektiven markerar människan som aktivt engagerad i konstruktionsprocesser, hon kommunicerar på särskilda sätt för speciella syften. För att påverka andras bild skapar och
används diskurser som resurser. Det betyder inte att människan finns utanför diskursen.
Snarare att uppmärksamheten fästs vid hur människor hanterar och orienterar sig i kommunikativa aktiviteter. Med perspektivet är kommunikation att konstruera identiteter.
Kommunikationens flexibla och dynamiska sidor blir framträdande, vilka versioner som
används och vilka konsekvenserna blir. Ord, repliker och framställningar fungerar som
sociala handlingar i praktiker. Eller annorlunda uttryckt vi människor formulerar händelser, oss själva och andra eller ting såsom något bestämt.66 I linje med perspektivet
kan man till exempel tala om att vara utan avlönat arbete på varierade sätt. Någon presenterar sig som ”arbetslös”, andra som ”arbetssökande”, ”sysslolös”, ”arbetsbefriad”
eller ”väntar på bättre tider”. En och samma människa kan också använda samtliga
beteckningar, vid samma eller olika tillfällen. Det kan tyckas motsägelsefullt, men
handlar om att vara involverad i eller åstadkomma olika aktiviteter. I ett sammanhang
framställer man sig som arbetssökande för att markera aktivitet och kompetens, bara
tillfälligt utan arbete. Förklaringen förläggs utanför människan ifråga, det är helt enkelt
brist på lämpliga arbeten för tillfället men snart vänder trenden. Man har situationen i
sin hand och gör motstånd mot att beskrivas som offer för uppsägning eller ärende för
myndigheters anvisningar och stöd. I ett annat sammanhang används arbetslös som
resurs för att just falla inom ramen för den kategori som till exempel en utbildningssatsning riktar sig till. På så vis kan en arena genom att en bestämd kategori eller framställning används bli tillgänglig.
Liksom Foucault intresserar sig dessa perspektiv för diskursiva mönster i kommunikation, eller med Potter & Wetherells begrepp tolkningsrepertoarer:
The interpretative repertoire is basically a lexicon or register of terms and metaphors
67
drawn upon to characterize and evaluate actions and events.

Författarna föreslår att varje repertoar är en resurs människor använder för att konstruera en bestämd version av händelser och sig själva.68 Tecknas ett exempel kring
vuxenstudier kan utbildning framställas i termer av lärande. Med en sådan tolkningsrepertoar handlar deltagande om att drivas av nyfikenhet för själva kunskapen, oavsett
hur den används i vardagslivet. På så vis har utbildning alltid värde, ibland formulerat
som ”kunskap är lätt att bära”. En annan tolkningsrepertoar beskriver utbildning i
termer av meritering. Att delta handlar om att skaffa betyg som kan bytas mot vidare
utbildning eller arbete. Repliker som ”måste ha Svenska, annars får jag inget jobb” pas65

Gergen (1994, s 206).
Potter & Wetherell (1987); Wetherell (2001); Potter (2000).
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sar här. Det är centralt att markera att poängen inte är att ställa den ena repertoaren mot
den andra i termer av värdering, snarare att demonstrera vilka logiker som driver respektive framställning. Som vi tolkar det kan man dra en parallell mellan begreppet
tolkningsrepertoar och Wittgensteins metafor om språket som verktygslåda. Människor
använder olika verktyg för att åstadkomma bestämda saker, tolkningsrepertoarer betraktas som sociala resurser som fungerar på samma vis. Repertoarer tillhör alltså inte människor, istället finns de tillgängliga vilket innebär att flera kan använda samma resurs
eller verktyg. Att tolka identiteter som framställning eller föreställning innebär att ständigt finnas inför andras blick. Potter & Wetherell argumenterar för att människor är
upptagna med att ge acceptabla bilder av sig själva. I vardagens strida strömmar av
kommunikation ägnar vi oss åt att förklara, argumentera, ursäkta, påta ansvar eller anklaga. Men det handlar inte om att göra människan till manipulativ varelse. Snarare
försöker människor framställa sig som anständiga i relation till de referensramar som
görs relevanta. Det finns inga självklara kopplingar mellan tolkningsrepertoarer och
deras effekter, vilket innebär att man inte nödvändigtvis handlar medvetet. Istället
agerar man i relation till vad som verkar rimligt i sammanhanget eller politiskt korrekt
om man så vill. Drar vi samman trådarna kring begreppet tolkningsrepertoar finns
påfallande likheter med diskursbegreppet i Foucaults version(er). Samtidigt som författarna växlar mellan begreppen argumenterar de för att tolkningsrepertoar markerar
diskurser som flexibla resurser i social interaktion, snarare än diskurs i abstrakt
mening.69

Positionering, faktakonstruktion och anspråk
Med diskursiva perspektiv framstår kommunikation som en dubbelriktad rörelse. Människor designar det som ska sägas i relation till situationen, men formuleringar formar
på samma gång själva sammanhanget. Den teoretiska inspirationen framhåller å ena
sidan kommunikativa regelbundenheter, de överskrider personer och situationer. Å
andra sidan kännetecknas kommunikation av oförutsägbarhet och mångfald. Framställningar liksom dess konsekvenser kan variera, vilket markerar subjektet och språkets
dynamik. Vi söker oss därför vidare inom det kommunikativa fältet för att skapa tolkningsverktyg med en sådan infallsvinkel på studiens etnografiska data. Låt oss teckna
ett exempel på fri hand utifrån undervisningen i vuxenstudier. Lektionen har börjat och
några deltagare från samma grupp saknas. Pedagogen vänder sig till deltagaren Kalle
och frågar varför Linda saknas. Kalle kan formulera sitt svar på olika sätt. Han kan
säga: Linda kan inte komma, hon var tvungen att gå. Eller: Linda sa att hon inte kommer, vet inte vart hon skulle. Första formuleringen legitimerar medstuderandes frånvaro
och medger att prioriteringen försvaras inför pedagogen. Det kan öppna för pedagogens
ifrågasättande. Andra formuleringen markerar ställningstagandet som något medstuderanden Linda själv får förklara, prioriteringen är knappast självklar. Det kan signalera
att budskapet bara förmedlas, pedagogen får prata med Linda vid tillfälle. Exemplet
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Att skilja mellan diskurs och tolkningsrepertoar handlar så vitt vi förstår om att markera olika kunskapsintressen och empiriska fält. Medan Foucault fokuserar samhälle, institution och människa, intresserar sig diskurspsykologer för samtal och interaktion. Potter resonerar på liknande sätt (2000, s 87–88)
liksom Edley (2001, s 189–228). Risken är att Foucaults resonemang tolkas strukturalistiskt, eller determinerande om man så vill. Vi läser visserligen in interaktionism och aktörskap i Foucaults texter, men
väljer ändå att kombinera perspektiv.
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illustrerar att framställningar och deltagande i samtal varierar. Med språket placerar
människor sig själva och andra, något som har betydelse för aktiviteter och identiteter.70
En tråd som blir relevant att nysta i är hur olika framställningar aktörer gör markerar
närhet eller distans till det som sägs.71 Det betyder att kommunikativa procedurer
handlar om att människor gör sig ansvariga för det som sägs som ett ställningstagande,
men också gör framställningar där fokus förflyttas bort från eller oberoende av den som
formulerar sig. Att förlägga ansvaret utanför sin påverkansmöjlighet, kan betecknas som
att konstruera ”out-there-ness”.72 Det handlar om att producera fakta genom markering
av att det som sägs inte är unikt eller bundet till aktören ifråga. Snarare framstår det som
att flera ställer sig bakom formuleringen, eller bestämda källor som tillskrivs betydelse
är involverade i sammanhanget. Ett illustrativt exempel är den empiricistiska diskursen
eller tolkningsrepertoaren som gör sig av med beskrivningens producent. Världen beskrivs som om den talade om sig själv, det tolkande subjektet försvinner ur bilden
genom formuleringar som ”resultatet visar”. Att framställa något som ett ställningstagande man själv gör jämfört med något som förmedlas som fakta skapar skillnader vi
föreställer oss är fruktbara att uppmärksamma. Likaså kan framställningar studeras i
termer av att extremisera–minimera samt normalisera–abnormalisera.73 Människor beskriver och pekar ut något som väldigt bra eller dåligt, allvarligt eller trivialt liksom
vanligt eller ovanligt. Det senare kan exemplifieras med ”det är ju något alla sysslar
med”, till skillnad från att markera något som udda eller unikt ”det här sättet att bedriva
undervisning är helt nytt”. Hur positionerar sig institutionsföreträdare och pedagoger
när de konstruerar anspråk på identiteter? Vilka konsekvenser får det för aktiviteter och
relationer? Hur positionerar sig deltagare när de framställer identiteter?

Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
Det är dags att knyta samman de teoretiska ställningstaganden som tas med till det
empiriska materialet. Genomgången bidrar med olika verktyg som används för att
försöka belysa avhandlingens fokus, iscensättande av identiteter i vuxenstudier.
Den teoretiska vävens röda tråd markerar identitet som skapande aktivitet, liksom
att skapa ett konstverk:
We have to create ourselves as a work of art.

74

I själva mötet mellan konstnär och publik blir konstverket till, i förhandlingar kring hur
det kan tolkas, kanske hur betraktaren berörs och vad konstnären vill säga. Iscensättande
används som samlande metafor för processer som pågår i olika sammanhang. De
70

Resonemanget inspireras av Goffman (1981, s 124–159) som erbjuder ett dynamiskt förhållningssätt
till kommunikation genom begreppet ”footing”, positionering (Reimers i Norrby, 1996, s 51) eller positionsbyte (Aronsson, 2002, s 69). Författaren argumenterar för att man som deltagare i samtal kan inta
olika positioner. Det kan exempelvis handla om att tala som en bandspelare i meningen återge ord såsom
någon annan formulerat dem (animator) eller aktivt ta ställning för det som sägs (principal).
71
Potter (2000, s 142–149) resonerar kring hur det man kallar fakta produceras och argumenterar för att
nära positioneringar gör aktörer ansvariga för det som sägs. Med Goffmans terminologi betyder det att
inta positionen som principal, möjligen också som author. När däremot sådant andra konstaterat rapporteras i positionen som animator konstrueras en slags ”objektivitet”.
72
Potter (2000, s 150–175) som hänvisar till Gilbert & Mulkays (1984) studie av biokemister.
73
Potter (2000, s 176–201).
74
Foucault (i Dreyfus & Rabinow 1982, s 237).
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sammanhang vi väljer att lyfta fram är kommun, institution, undervisning och deltagares
levnadsbanor. Dagliga aktiviteter i vuxenstudier visar vad som räknas som kunskap och
vem man ska vara. För att synliggöra anspråken på identiteter inspireras vi av resonemanget kring styrningsmentalitet, diskurser, teknologier och subjektpositioner. En fråga
som ställs är, hur görs anspråk på identiteter i dessa sammanhang? De vuxna deltagarna
har betydelse för vilka scenarier som är möjliga. En annan fråga som ställs är, hur gör
deltagare identiteter relevanta i relation till utbildning och hur förhåller sig olika identiteter till varandra i dagliga livet? Begreppet tolkningsrepertoar framstår som användbart
för att studera levnadsbanor, hur människor framställer identiteter. Med dessa ord vill vi
innan vi går vidare i texten stanna upp, göra en paus. Perspektiven möter ibland kritiska
röster, lite tillspetsat formulerat som: ”Men vaddå, byter folk identiteter som de byter
strumpor?” Frågan besvaras med både ja och nej. Det är med våra ögon befriande, de
utgångspunkter som används medger att identiteter kan vara både seglivade och tillfälliga. Det finns mönster liksom brott och tvärvändningar.75 På så vis kan vi göra den
kryptiska formuleringen att allt är möjligt, men ändå inte. Vad det betyder hoppas vi
klargöra längre fram.

75

Gee (1999, s 39) särskiljer ”socially situated identity” från ”core identity”. Den första handlar om multipla identiteter som används i olika sammanhang, den senare om stabilare identiteter som överskrider de
skiftande. En parallell kan dras till Zimmerman (1998, s 87–106) som skiljer mellan ”discourse,
situational and transportable identities”. De sistnämnda är identiteter människor tar med sig från situation
till situation.
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Etnografisk och biografisk inspiration
I det här tredje kapitlet presenteras studiens metodologi och forskningsstrategi. Centrala
inspirationskällor är fältforskningstraditioner eller etnografi, liksom narrativa och biografiska ansatser. De teoretiska utgångspunkterna i studien framställer identiteter som
något människor gör i samspel med varandra. Med diskursiva perspektiv riktas uppmärksamheten mot kommunikation, aktiviteter och relationer. I avhandlingen kombineras alltså fältforskning med diskursanalys, något som diskuteras i kapitlet. Ambitionen
är att synliggöra konsekvenser av teoretiska ställningstaganden och metodologi. Avslutningsvis och inför studiens resultat beskrivs hur tolkningar skapas. I kapitlet finns glimtar av reflektioner kring forskningsprocessen, men de begränsas av utrymmesskäl.
Läsare som intresserar sig för hur studien genomfördes handgripligt och efterfrågar mer
utvecklade resonemang kring reflexivitet, hänvisas till Appendix.

Fältforskningstraditioner
Socialantropologen Malinowski uppmanar i ”Argonauts of the Western Pacific” forskare och särskilt etnografer:
This goal is, briefly, to grasp the native’s point of view, his relation to life, to realise his
vision of his world. We have to study man, and we must study what concerns him
most intimately, that is, the hold which life has on him. In each culture, the values are
slightly different; people aspire after different aims, follow different impulses, yearn
after a different form of happiness. In each culture, we find different institutions in
which man pursues his life-interest, different customs by which he satisfies his
aspirations, different codes of law and morality which reward his virtues or punish his
1
defections.

Det vardagliga arbetet handlar om att försöka få syn på vad de studerade aktörernas
ögon ser. Visserligen kan beskrivningen kännas ålderstigen. Citatet ger sken av den
realism som präglade tidig etnografi, att forskningsresultat avspeglar eller korresponderar med ”verkligheten”. Dagens debatt ser annorlunda ut, sådana referenspunkter
spelas ut. Få forskare framställer kultur som enhetligt begrepp. Aktörer som ingår i
studier objektiveras sällan på det viset. Vi tror oss inte heller enkelt kunna överta andras
perspektiv. Beteckningar som skiljer forskare från studerade aktörer, såsom ”native”,
ersätts av interaktionistiska begrepp såsom att vara medkonstruktör. De teoretiska
perspektiv som används i studien markerar kommunikation, identiteter förhandlas och
iscensätts. Sättet att betrakta världen innefattar även oss som forskare. Oavsett vilka

1

Malinowski (1922, s 25).
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metoder som används, handlar det om att samarbeta kring konstruktioner.2 Som forskare
blir man sitt eget verktyg.3 Det gäller såväl själva fältarbetet som skrivprocessen, sådana
resonemang förs längre fram i kapitlet. Ständigt pågående samtal mellan oss och
aktörerna i studien, samt reflexivitet hjälper oss att bättre förstå de konstruktioner vi
gjort.
Fältstudier eller etnografi är vildvuxna traditioner. Dagens etnografer inspireras av olika
teoretiska perspektiv och ägnar sig åt vitt skilda fenomen.4 Att definiera etnografi är
därför inte helt enkelt. Vissa refererar till etnografi som filosofiskt paradigm att
identifiera sig med som livsstil, andra likställer det med metoder som används då det
lämpar sig. Mellan dessa ytterligheter finns alla möjliga varianter.5 Hammersley &
Atkinson föreslår en vid definition:
In its most characteristic form it involves the ethnographer participating, overtly or
covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, watching what happens,
listening to what is said, asking questions – in fact, collecting whatever data are
6
available to throw light on the issues that are the focus of the research.

I linje med Wittgenstein synes det mindre fruktbart att söka rena innebörder eller det
essentiella. Pragmatiskt får vi istället fråga oss hur och i vilka sammanhang etnografi
används. Larsson beskriver fyra karakteristika som typiska för etnografiska ansatser;
fallstudie, kombination av metoder, deltagande observation och successiv planering.7 Vi
använder dessa karakteristika som teman för att utveckla metodologiska ställningstaganden. Att skriva, en central aktivitet för fältforskare som väver samman de teman
som lyfts fram, diskuteras längre fram i kapitlet.

Fallstudie
Som Malinowski och Hammersley & Atkinson framhåller i citaten ovan, är ett huvudspår inom etnografi att studera fenomen i sina sammanhang. Geertz argumenterar på
liknande sätt för att kultur ska studeras i vardagen, det är där den låter sig produceras
och omformas. Genom att lära känna sammanhanget får forskaren redskap för att förstå
aktörers tolkningar.8 De perspektiv på identitet som vi mejslat ut lyfter fram kommunikation och förhandling. Kommunikation handlar både om att konstruera och konstituera
socialt liv. Som forskare måste vi koppla samman kommunikationen med bestämda
sammanhang.9 Att tala och handla är aktiviteter som uppträder i sociala praktiker.
Försöket att förstå identiteter som sociala aktiviteter gör alltså praktiker eller sammanhang centrala. I det unika, nära och vardagliga kan principer bli tydliga och blåsas upp.
Sammanhang avgränsas på så vis och vi ägnar oss åt forskningsfrågorna ”hur” och
”varför”, liksom i fallstudier. För fältforskare handlar arbetet om ständig jakt efter
mönster, sätt att kommunicera som återkommer. Poängen med att konstruera mönster är
2

Kvale (1997) diskuterar den kvalitativa intervjun och skiljer mellan intervjuaren som malmletare respektive medresenär. De perspektiv vi inspireras av spelar ut malmletarmetaforen. Ingenting finns färdigt i
”verkligheten” bara för forskaren att karva fram.
3
Ball (1993, s 32–48) beskriver etnografen själv som det främsta forskningsredskapet.
4
Hammersley & Atkinson (1995, s 1–22).
5
Atkinson & Hammersley (1994, s 248).
6
Hammersley & Atkinson (1995, s 1).
7
Larsson (2003, s 2).
8
Geertz (1973).
9
Duranti (1997, s 84–85).
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att skilja ut dem från tillfälligheter, vilket innebär att fältnärvaro över tid har betydelse.
Vad som betraktas som mönster hänger ihop med teoretiska preferenser. I den här
studien spelar utgångspunkterna upp för att tolka både det som förenar och skiljer sig åt.
I avhandlingen skapas fall på olika sätt. Principen är att beskriva social organisering,
aktiviteter, symboliska och materiella resurser bland en bestämd grupp människor. Flera
datakällor används för att skapa bilder av olika sammanhang. För det första utgör kommunen och de tre utbildningsinstitutionerna var sitt fall. För det andra betraktas undervisningen som fall. För det tredje illustreras identiteter i biografiska sammanhang som
fall. Detaljer i fyra deltagares berättelser presenteras som utbildningsbiografier. De har
valts utifrån principen variation och gestaltar hur identiteter förhåller sig till varandra i
livssammanhanget. Fallbeteckningen används alltså frimodigt; institutioner kan vara fall
liksom enskilda människor. Förtjänsten med att skapa fall är att försöka förstå logiker i
bestämda sammanhang. Risken kan vara att de förefaller vara enhetliga och avgränsade,
som om de hade skarpa gränser utan koppling till andra sammanhang. I linje med den
teoretiska inspirationen ser vi det snarare så att det finns trådar mellan sammanhang,
andra relationer finns ständigt närvarande. Oavsett var vi befinner oss läses kommunikationen med begreppet identitet för ögonen. I kommun och på utbildningsinstitutioner,
där utbildningsföreträdares kommunikation lyfts fram, riktas uppmärksamheten mot
vem man ska vara och vad som räknas som kunskap. Beger vi oss sedan till undervisningen är fokus anspråk på deltagarpositioner som förkroppsligas genom pedagoger.
Deltagares levnadsbanor illustrerar vilka identiteter som görs relevanta i relation till
utbildning och hur identiteter förhåller sig till varandra. Dras trådarna samman kring
teoretiska perspektiv och metodologi handlar det varken om att komma bakom, avtäcka
inre mening eller nå djupare avsikt. Vad som egentligen menas eller hur deltagarna tänker, är inte frågor studien befattar sig med. Inspirerade av fältforskning och diskursiva
perspektiv är vårt huvudbry att studera hur identiteter iscensätts i vuxenstudier.

Kombination av forskningsmetoder
Att få syn på människors aktiviteter handlar om att öppna sina sinnen:
10

… being an ethnographer means first of all learning to look and to listen.

Som Duranti antyder i det inledande citatet kan uppgiften förefalla enkel, men är i själva
verket en svårbemästrad konst. Vad gör egentligen människor när dom gör? Levande
livet är pågående processer och aktiviteter där aktörer rör sig mellan olika situationer.11
Kommunikation placeras i förgrunden, själva görandet inte enskilda människor. I
studien kombineras deltagande observation med intervju, vilket synes vanligt bland
fältforskare.12 Att observera handlar alltså om att se och lära för att kunna ge intressanta
beskrivningar av händelser, människor och platser. Uppmärksamhet riktas mot:

10

Duranti (1997, s 92).
Blumer (1969, s 20–21). Utifrån Meads relationella perspektiv beskriver Blumer symbolisk interaktionism som empirisk ansats. Människor framställs som aktörer involverade i social interaktion, där handlingar anpassas till varandra.
12
Att kombinera observation och intervju framhåller Hammersley & Atkinson (1995, s 131) som förtjänstfullt. De argumenterar för att det ena kastar ljus över det andra.
11
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•
•
•

vilka aktiviteter engagerar sig människor i; tema, hur och med vem?
hur kommunicerar de; ordval, metaforer samt vad värderas som rätt/fel, möjligt/omöjligt,
vanligt/ovanligt?
hur kategoriserar och placerar de varandra; vem är jag och andra? Hur ser relationer
ut?

Observationerna handlar alltså om att studera och lära känna de sociala sammanhangen.
På så vis skaffas också erfarenheter att lyfta fram i intervjuerna. Genom att observera
får vi dessutom bilder av hur deltagarna kommunicerar, både som kollektiv och som
enskilda människor. Olika sätt att kommunicera sätter sin prägel på intervjuerna. Någon
uttrycker sig fåordigt med logiken fråga–svar, en annan har ett ordflöde som sällan
sinar. Samtidigt kan sättet att kommunicera i en och samma intervju skifta beroende på
tema. Genom samtal och intervjuer med ingående aktörer skapas fylligare förståelse. De
lär oss att läsa av sociala aktiviteter som annars lätt skulle bli platta beskrivningar. Det
handlar om att ta del av andra sammanhang människor rör sig i, som kan ha betydelse
för vad som utspelas i vuxenstudier. I växelspelet formas tolkningar och nya frågor att
gå vidare med.13 I studien länkas observation och intervju samman på i huvudsak två
sätt. Dels för att uppmärksamma bestämda aktörers perspektiv, dels för att begripa den
kommunikation som formas. Ett exempel är introduktionstillfället, själva ”kursstarten”,
som observerades hos utbildningsanordnarna. I efterföljande intervjuer med rektorer,
pedagoger och deltagare samtalade vi om tillfället. Att ha deltagit i samma aktivitet var
en resurs i samtalet på flera sätt. Vi bad intervjupersonerna att ge sina bilder i relation
till ingångsfrågan; ”Kursstarten, kan du berätta hur var den?” Genom den gemensamma
erfarenheten var det möjligt att ställa relevanta frågor. Beroende på vem som intervjuades kunde också bestämda inslag vid tillfället diskuteras. Likaså var det möjligt att
agera följsamt och ställa följdfrågor om intervjupersonen refererade till händelsen i förhållande till ett annat tema i intervjun. I de biografiskt inspirerade intervjuerna är det
påfallande hur de vardagliga samtalen i och utanför undervisningen bidrar till forskarens
förståelse och skapar relationer till aktörerna. Utöver deltagande observation och intervju har dokument av olika slag studerats. Ibland har dokument kombinerats med intervju i meningen använts för att samtala kring bestämda teman med politiker, utbildningsföreträdare och pedagoger.

Successiv planering
Ball beskriver etnografens fältarbete som en utmaning:
For some novitiate researchers, the entire enterprise of ethnography looks from the
14
outset like a combination of Star Trek and Mission Impossible.

13

Duranti (1997, s 172–174). Etnografer och antropologer skiljer ibland mellan ”the emic” respektive
”the etic view”. Även om begreppen framställs på olika sätt, beskrivs ofta emic som att inta ingående
aktörers perspektiv relaterat till kulturella föreställningar eller meningsskapande inom gruppen. Etic
innebär att ta utifrånperspektiv, inta forskarpositionen. Duranti exemplifierar det senare med att studera
fenomen som oberoende av kultur, eller klassificera ageranden utifrån forskarens horisont. Uppdelningen
i emic och etic kan visserligen vara relevant för att synliggöra vad som är förgrund. Intervjuer kan då
handla om att försöka förstå människors perspektiv, medan observationer sätter forskarperspektivet
främst. Samtidigt riskerar resonemanget att t ex skilja tal från handling. Att studera kommunikation i
praktiker kan också ses som ett sätt att försöka ta ingående aktörers perspektiv. Betraktas forskaren som
medkonstruktör i sociala processer gäller det både observation och intervju.
14
Ball (1993, s 32).
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Författaren argumenterar för att forskaren är sitt främsta arbetsredskap. Att göra den här
studien var ett äventyr, som författaren antyder. Det handlar om att ”be careful out
there” som spaningsledaren på Hill Street förmanar sin personal innan de ger sig ut i
världen. Vi ska här lyfta fram fältarbetet och den succesiva planering som kännetecknar
fältforskningen. Idén är att tolkningar som görs under resans gång ligger till grund för
nästa steg i forskningsprocessen. Vi gav oss ut på fältet med en vid forskningsfråga om
hur det är att vara vuxenstuderande.15 Att studera sociala processer i studiesammanhang
känns å ena sidan givet. Det handlar om att rikta uppmärksamheten mot människors tal
och handlingar, något många intresserar sig för. Å andra sidan är det en omöjlighet, att i
sociala aktiviteter studera vaddå? Kommunikation, visst men vad är då det? Det är lätt
att fastna i fällan som betraktar socialt liv som två eller flera fysiska enheter som möts.
Intresse för hur identiteter iscensätts har skapat bryderier, särskilt som vi först mot slutet
av fältperioden insåg att det möjligen var det vi ägnat oss åt.
För att kunna fatta beslut om hur arbetet ska fortskrida på fältet måste frågan ständigt
ställas; vad är det vi tror oss förstå och inte? Vad behöver förbättras och hur ska det gå
till? Ambitionen är att skapa kvalitativt goda och detaljrika berättelser om identiteter,
vad Geertz betecknar ”tjock beskrivning”. Fokus är alltså aktörers tolkningar av händelser i bestämda sammanhang.16 Ett sätt att få syn på vad man tror sig ”veta” är att skriva.
När de mönster som formas fästs på papper blir det synligt att det man trodde sig veta
inte räcker till. När orden präntas synliggörs bristerna. Det man föreställer sig kunna bli
ett detaljrikt porträtt blir en torftig streckgubbe. Man återvänder till fältet för att förstå
sig på vad som händer, för att förfina skissen. Det handlar också om att växla spår, att
sudda ut streckgubben för att börja på helt andra alster. På så vis växer beskrivningar
fram i ett ständigt växelspel mellan skrivande och fältarbete.
Att närma sig fältet på det viset som vi gjorde, men en öppen fråga om identiteter och
vuxenstudier, gör det nödvändigt att lära känna sammanhang liksom olika aktörer och
grupperingar. Med tiden förflyttar man sig från att finnas i utkanten till att ingå som tillfällig gäst. Rörelsen utifrån och in behövs för att kunna göra intressanta beskrivningar.
Successiv planering blir ett centralt verktyg i den processen. Att lyssna, lära och fråga
om för att förstå var ett praktiskt arbete kring informella samtal, upprepade intervjuer,
oplanerade observationer och spontana möten. Som ständig skugga fanns självkritiken i
bakgrunden med frågan; vad vet vi och vad blir nästa steg? Ett exempel, som nämnts
tidigare använde en grupp studerande ordet ”svartskalle” om varandra. Från att som
forskare instinktivt reagerat med motvilja lärde vi oss att ordet inte användes nedsättande, åtminstone inte alltid. Att vara motsatsen, nämligen ”dumskalle” var däremot
negativt. Beteckningen demonstrerar vem som är den andre och inte tillhör den aktuella
gruppen. Men ordet ”svartskalle” har fler betydelser än så. Det kunde också användas
såväl inom som utanför gruppen, just som nedsättande. Det handlar inte bara om vad
man säger utan också hur, och i vilken specifik situation. Dessutom är det avgörande
vem som använder ordet om vem. Att en ickesvensk tilltalade en svenskfödd på det
viset fungerade. Det skapade närhet och gav upphov till ironiskt fniss, som ett slags
gränsuppluckrande mellan grupperingar. Däremot var det omvända omöjligt, deltagare
som betecknades som svenskar kunde inte kalla ickesvenskar för ”svartskalle”.
15

Den vida forskningsfråga vi bar med oss till fältet liknade en grounded theory inspirerad forskares
problemområde. Frågeställningarna blev både flera och konkretiserades under arbetets gång (Glaser &
Strauss, 1967).
16
Geertz (1973).
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Parallellt med deltagarnas språkspel fanns pedagogerna som tolkade ordet negativt och
förbjöd det. Att tillbringa tid med den här gruppen studerande var inget vi planerat från
början, men visade sig ha betydelse för att förstå kommunikationen i undervisningen. I
de biografiskt inspirerade intervjuerna fungerade det också som resurs då intervjupersonerna använde beteckningar såsom invandrare och utlänning för att demonstrera tillhörighet. Det visade sig exempelvis att gruppens medlemmar hade liknande syn på
könsidentitet, något som markerades genom att just använda dessa beteckningar.

Diskursanalys och fältforskning
Så långt har vi beskrivit typiska drag i etnografiska ansatser. I avhandlingen kombineras
alltså etnografi och diskursanalys. Man kan förhålla sig avvaktande och fråga vilka
kombinationer som är möjliga, något Hammersley och Potter diskuterar.17 Båda företräder ansatser som riktar uppmärksamhet mot kommunikation i sociala sammanhang.
Att lyfta fram studerade aktörers perspektiv, om än möjligen olika, framstår som ett sätt
att polemisera mot det universella. Hammersley18 reser frågan om konversationsanalys
och diskursanalys ska hanteras som självständiga paradigm. Istället föreslås att de ses
som metoder att kombinera med andra ansatser. Båda vilar enligt Hammersley på
antagandet om ”homo rhetoricus”. Människan försöker påverka andra att acceptera
bestämda mål eller intressen, vilket betraktas som begränsat för att förstå människors
motiv för handling. Potter19 argumenterar för att varken diskursanalys eller social konstruktionism är enhetliga perspektiv. Diskursanalys bjuder rik variation, även om man
förenas kring antagandet om språk som aktivitet. Diskurs som forskningsobjekt markerar en förskjutning från språk som abstrakt system till sociala praktiker. Likaså flyttas
fokus från den ensamma aktören till aktiviteter. Diskursanalys är därför varken paradigm som står självständigt eller metod som kan blandas hur som helst med annat, utan
en ansats. Författaren framställer beteckningen ”homo rhetoricus” som missvisande.
Diskursanalysens intresse är snarare att studera hur människor beskriver, kategoriserar
och orienterar sig i bestämda sociala praktiker. I dessa hanterar människor varandra som
om de tillhörde bestämda grupper med särskilda intressen.
I den här studien används flera ansatser utifrån det pragmatiska ställningstagandet att
forma tolkningar om identiteter i vuxenstudier. Etnografi bidrar till att designa studiens
forskningsstrategi, medan empiriskt material tolkas med diskursiva perspektiv. Med
våra ögon lämpar sig fältforskningens kombination av deltagande observationer och
intervjuer för att studera förhandlingar kring identiteter. De diskursiva perspektiven
fungerar som tolkningsverktyg för att systematisera det dagliga livet i vuxenstudier, vad
människor gör och säger. I relation till den refererade diskussionen kan några reflektioner göras. Man kan fundera på om forskningens fokus är enskilda människor eller
17

Potter (2003). Diskussionen mellan Hammersley och Potter tar utgångspunkt i fem inlägg.
Hammersley (2003). Med beteckningen homo rhetoricus dras paralleller till behaviorism. Modellen
framställs som ”tunn” för att förstå mänskliga relationer och ger det observerbara särskild status. Diskursanalysens avsikt är att studera mönster och regelbundenheter. Författaren resonerar kring vilka slutsatser
som kan dras. Att ex vis aktörer följs mellan situationer framhålls som centralt för att visa vilka förhållanden som spelar nyckelroller i kommunikation.
19
Potter (2003) argumenterar för att diskursanalys eller diskurspsykologi förtjänar plats som ansatser.
Perspektiven har konsekvenser för hur forskaren handskas med material, vilket överskrider att betraktas
som metod. Författaren framhåller svårigheten att dra skarpa gränser, metod och analys står inte för sig
själva utan relateras till vidare principer och antaganden. Därför kan diskursanalys ibland likna eller gå
över i etnografi, men är inte detsamma.
18

52

Kapitel 3

processer. Med studiens teoretiska utgångspunkter kan människan knappast betraktas
som isolat, kommunikation och förhandling markerar aktiviteter. Erfarenheter från fältet
bidrar till att aktiviteter som går utöver aktörer och situationer kan identifieras. För att
gestalta aktiviteters logiker används det diskursiva tänkandet. Ett exempel är anspråk på
vem deltagaren ska vara i undervisningen som illustreras i kapitel 4. När aktörers kommunikation i dagliga möten tolkas, framstår anspråken på deltagarpositioner som lika
oavsett utbildningsanordnare, ämne, pedagog eller deltagare. Här blir alltså människor
principiellt utbytbara. Likaså visar utbildningsbiografierna hur deltagare i vuxenstudier
formar principer som går igen. För att beskriva det används begreppet tolkningsrepertoar. Samtidigt blir det i andra sammanhang påfallande att människor inte kan
bytas ut på samma vis. Biografierna framstår som ”unika” i meningen kombinationer av
hur identiteter görs relevanta och förhåller sig till varandra i livssammanhanget. Vi
landar i att det är svårt att väga den ena ansatsen mot den andra. Det vägledande har för
oss varit att försöka skapa en intressant berättelse utifrån kunskapsintresset.

Narrativer
Ett centralt inslag i studien är berättelser. Som sociala aktörer ägnar vi oss alla åt att
berätta:
Narrative also has an individual or collective role in the formation and maintenance of
identity. Through life stories individuals and groups make sense of themselves; they
tell what they are or what they wish to be, as they tell so they become, they are their
20
stories.

Att använda berättelser i forskningssammanhang relaterar till olika ansatser; narrativer,
biografier, life story och life history. Vi tar utgångspunkt i narrativer för att sedan resonera kring den biografiska inspirationen i studien. Narrativa tolkningar intresserar sig
för hur människor organiserar sin förståelse av världen. Att berätta skapar mening kring
händelser som delas med andra. Det handlar inte bara om att rapportera, utan berättarens
perspektiv på relevans och betydelse erbjuds. Hur man arbetar med narrativa tolkningar
varierar, men ett gemensamt drag är att betrakta berättelser som sociala och situerade.
Synsättet fäster uppmärksamheten vid berättelsens sammanhang; för vem berättas den, i
relation till vad, vilka teman och konkreta frågeställningar. Dåtid, nutid och framtid
flätas samman, de handlar om hur livet och erfarenheter framställs.21
Polkinghorne skiljer mellan analyser av narrativer (analysis of narrative) och narrativ
analys (narrative analysis).22 I båda fallen intresserar sig forskaren för berättelser, men
tolkningsprocessen skiljer sig åt. I första fallet tolkas material med på förhand givna
begrepp eller kategorier som reser sig ur empirin. Det handlar om att berättelser visar
gemensamma dimensioner som lyfts fram som ett kategorisystem. I andra fallet konstrueras händelser i berättelsen till en annan berättelse (såsom biografi eller life history).
Den narrativa analysen kan beskrivas som en rörelse från dimensioner till berättelser. I
studien har vi under resans gång arbetat på båda sätten. I skriven form dominerar narrativ analys genom utbildningsbiografierna. Här inspireras vi av att tolka berättelserna

20

Cortazzi (2001, s 388).
Coffey & Atkinson (1996, s 54–82); Cortazzi (2001, s 385); Börjesson (2003, s 75–85).
22
Polkinghorne (1995, s 5–23); Börjesson (2003, s 75–85).
21
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som både text och framställning.23 Som text läses materialet utifrån frågorna; Vad
handlar det om? Vem, när, var? Vad hände sedan? Hur värderas det? Vad hände slutligen och hur sätter man punkt för berättelsen?24 Frågorna uppmärksammar vad människor berättar, själva innehållet. Men att låta analysen stanna där strävar stick i stäv
mot det teoretiska ställningstagandet att se kommunikation som framställning.
Att tolka berättelser som framställning är en annan sida av biografierna. När människor
berättar framställs identiteter, de produceras för publiker i bestämda situationer. På så
vis markeras relationen mellan den som berättar och den som lyssnar eller ställer frågor.
Berättelser som framställning markerar att den liksom identiteter förhandlas mellan
intervjuare och intervjuperson. Frågor som inspirerar tolkningen är; I vilken berättelse
placerar sig aktören? Hur positionerar hon sig i relation till publiken? Hur placeras
andra aktörer i relation till varandra? Vilka identiteter görs relevanta?25 Intervjupersonen
kan till exempel framställa sig som offer för omständigheter och har bara att anpassa sig
efter beslut, medan andra tillskrivs aktörskap. Det kan också vara omvänt, att berättelsen framställer intervjupersonen som den som fattar beslut. Hur man placerar sig i
berättelsen kan också skifta beroende på vad den handlar om. Ett exempel, när deltagare
berättar om studierna kan de framställas som om aktiviteterna ständigt initieras av lärare
och medstuderande. Det är andra som fattar beslut deltagaren har att rätta sig efter.
Däremot när det handlar om andra sammanhang i livet, att ägna sig åt vänner och familj,
kan det vara precis tvärtom. I dessa sammanhang framstår deltagaren som aktör och
initiativtagare. När människor följs över tid är det också möjligt att studera hur en och
samma berättelse berättas i olika sammanhang, för pedagoger, medstuderande och
forskare. Likaså riktas uppmärksamheten mot hur den förändras med intresset att försöka förstå vad som gör det möjligt. I utbildningsbiografierna försöker vi balansera
mellan tillfälligheter och mönster. Uppmärksamhet riktas mot det återkommande, men
också brott i termer av genomgripande förändringar, vändpunkter i livet. Det kan handla
om att bryta upp från en relation, byta jobb, lämna sitt hemland, bli sjukskriven och
omförhandla etablerade identiteter. Sådana vändpunkter visar hur tidigare erfarenheter
kan förändras. De markerar hur dåtid, nutid och framtid flätas samman, vändpunkten får
betydelse i relation till samtliga tidpunkter.

Biografiska ansatser
Till narrativer kopplas olika ansatser som; biografier26, life story och life history.
Området kan vid en första blick te sig vildvuxet och spretigt. En referens flera förenas
23

Kohler Riessman (2000, s 11) skiljer mellan att analysera berättelser som text, konversation, kultur,
politik/historia och framställning.
24
Coffey & Atkinson (1996, s 58). Frågorna är hämtade ur Labovs modell för narrativa strukturer De
strukturer frågorna motsvarar är; ”abstract”, ”orientation”, ”complication”, ”evaluation”, ”result”, samt
”coda”. Vi vill betona att modellen används frimodigt, men pragmatiskt har den hjälpt oss att tolka berättelser.
25
Kohler Riessman (2000, s 11–12) intresserar sig för social positionering i berättelser. Analysen fokuserar hur berättare väljer att positionera publik, karaktärer och sig själva. Vi inspireras av författarens resonemang, däremot tonas tolkningen av oss som intervjuare ner. Vi ser oss visserligen som medskapare i de
berättelser som formas, men ställer oss i bakgrunden i själva tolkningen. Det betyder att utsnitt från intervjuer visar repliker från både intervjuare och intervjuperson för att visa sammanhanget. Ibland lyfts intervjuarens fråga in i tolkningen. På så vis ges inte intervjuaren samma status som intervjupersonen. I förgrunden placeras istället intervjupersonens berättelse.
26
Inom ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) finns ett nätverk för
biografisk forskning. Den mångfald av perspektiv som samsas är såväl psykoanalytiska som samhälls-
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kring är Chicagoskolans sociologer Thomas och Znanieckis27 studie av polska bönder i
Europa och Amerika. Författarna argumenterar för att analyser av människors erfarenheter begränsas till enskilda individers upplevelser, men kan hanteras som generella
kategorier av data och användas för att förstå det sociala livet. Vi tolkar poängen som att
polska bönders berättelser om att bosätta sig i ett annat land, skapar förståelse kring att
vara invandrare i generell mening. Med avstamp i den klassiska studien markeras
biografins gemensamma intresse för människors erfarenheter och förståelse i vardagliga
livet, liksom strukturella villkor.
Goodson, ofta förknippad med life history, kritiserar interaktionistiska och etnometodologiska modeller för att placera själva situationen eller tillfället i förgrunden.28
Författaren menar att människor görs utbytbara, tid- eller historielösa. Istället föreslås
att det situerade ska integreras med biografiska och historiska analyser. I studier av
lärare uppmärksammar Goodson därför karriär, livserfarenheter, livet utanför skolan
samt det vidare socio-historiska sammanhanget. Människors berättelser förankras därmed i de sammanhang där händelserna utspelade sig. Dessa sammanhang rekonstrueras
genom olika källor. På så vis omvandlas livsberättelsen (life story) till livshistoria (life
history).29 Att studera strukturella förändringar och människors berättelser i ljuset av
varandra, är en central sida av biografiska ansatser.30 Vad man kallar struktur och subjekt framhålls som förtjänstfullt att kombinera:
The main strength of the biographical approach, from a methodological viewpoint, is
that it is able to explore subjectively experienced reality and conceptually reconstruct a
changing world as interpreted by the social agents themselves. From a theoretical
viewpoint, biography research emphasizes the need to take social agency into
31
account when studying social structures.

Begreppet levnadsbana (life course) visar hur förhållanden vävs samman till kollektiva
biografiska mönster.32 Det betyder att levnadsbanor går utöver enskilda människors liv.
En traditionell levnadsbana i det västerländska samhället är faser av i tur och ordning
vetenskapligt orienterade med företrädare såsom Mead, Bourdieu, Giddens och Habermas. Som vi tolkar
det drivs variation som princip för att utveckla såväl teori som metodologi. Det finns alltså ingen klar
skolbildning med markerade gränser. Bron-Wojciechowska (1993, s 188) beskriver teoretiska perspektiv
som används inom biografi; symbolisk interaktionism, fenomenologi, etnometodologi, marxism och
strukturalism.
27
Thomas & Znaniecki (1927) nämns som centralfigurer för biografi och life history i Goodson (1988,
s 72); Bron-Wojciechowska (1992, s 38; 1993, s 188); Antikainen (1998, s 216).
28
Goodson (1988, s 81–84). Vi använder inte lärares biografier i avhandlingen, men sådana utsnitt finns i
andra texter (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005) www.skolutveckling.se
29
Pérez Prieto (2000, s 12–14) beskriver strävan efter att uppmärksamma både ”vad berättelsen handlar
om” i meningen hur människor organiserar erfarenheter, och ”det konkreta skeendet” i meningen att
rekonstruera de kontexter som livet framlevdes i.
30
Alheit (1994, 1995) använder biografiska narrativer i en studie av ungdomsarbetslöshet för att ge det
samhälleliga fenomenet sammanhang. Kupferberg (1995, 1998) använder biografiska tolkningar för att
studera vuxnas berättelser om att leva i ett land i omvandling, ex vis från socialism till kapitalism.
Förändringen har betydelse i människors liv, som vändpunkter i t ex professionella karriärer.
31
Kupferberg (1998, s 245).
32
Begreppet ”life course” använder Alheit (1994, s 8, 1995, s 58) samt Alheit & Dausien (2002, s 9) med
referens till Kohli (1985). Författarna inspireras också av Schützes (1984) metodologi för biografiska
analyser som riktar uppmärksamheten mot sammanhängande och skiftande strukturer, dominerande och
tillfälliga teman, övergripande beskrivningar samt skilda faser i levnadsbanan (Alheit, 1994, s 16). En
grundläggande idé hos Schütze är att människor förhåller sig till sina biografier som intentionellt handlande eller planerande subjekt. Alheit (1995, s 61–62) menar att det handlar om känslan av att hantera
livet i relation till, eller just på grund av, förhållanden som begränsar.
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lärande och förberedelser (såsom skolgång), aktiviteter (såsom arbete, familj) respektive
fritid eller vila (såsom pensionering). Arbete framstår som den axel kring vilken
biografin vävs. Levnadsbanor handlar om normer och förväntningar som skapas och
återskapas i förhandlingar som ett slags samhällelig läroplan. De gemensamma dragen
mellan människors berättelser utesluter inte variationer i hur man förhåller sig till själva
levnadsbanan. Människor kan följa den, men också modifiera eller helt enkelt bryta
mönstret. Poängen är inte, som vi tolkar det, att demonstrera determinism utan visa hur
såväl följsamhet som motsträvighet mot egen förväntad eller av omgivningen pådyvlad
levnadsbana har betydelse. Alheit och Dausien argumenterar för att traditionella levnadsbanor luckrats upp.33 Istället karakteriseras liv av variationer, risker och oregelbundenheter som skapar andra mönster:
Biographies are becoming more complicated, more individual, less ’normal’, but at the
same time more colourful, autonomous and self-willed. Life course seems to be
turning into a ’laboratory’ where we must develop skills for which there are at first no
34
’curricula’.

På så vis framställs livet som en svårfångad företeelse, som oförutsägbart. Det konstrueras i en rörelse mellan strukturella förhållanden och subjektivitet. Som Henning
Mankell kommenterat boken Comédia Infantil; ”Det extremt lokala visar det universella
och allmänna”. I den 10-årige pojkens detaljerade livshistoria berättad under nio nätter,
synliggörs också villkor och strukturer. Strukturer har betydelse för hur vi framlever
livet. Samtidigt vill människor behålla känslan som organisatörer i livet, att vara subjekt
i sina biografier.35 Det innebär att både strukturer och livet självt rymmer potentialer till
förändringar som sällan realiseras fullt ut. Fenomen som globalisering, informationsoch kommunikationsteknologi (IKT) och livslångt lärande förändrar den strukturella
kartan. Att utbilda sig är ingen period som bara hör barn- och ungdomstiden till, utan
kan återkomma som brott under andra faser i livet. Tvära kast i arbetslivet är inte
ovanligt. Ungdomstiden har förlängts, vilket beteckningen ”förvuxna tonåringar”36
visar. Pensionärslivet innebär inte med automatik att sluta arbeta, ett stillsammare
leverne är inte självklart. Kön, klass och generation har fortfarande betydelse som
biografiska resurser, men skapar komplexa mönster.37 Att människors levnadsbanor
tappat traditionell form spelar alltså upp för att använda biografiska ansatser. Forskarens
uppgift är ändå att tolka logiker. De teoretiska perspektiv som används i den här studien
är i samklang med resonemanget. Aktör och struktur ställs inte mot varandra, kommunikation både konstruerar och konstituerar socialt liv. Berättelser demonstrerar hur
människors vägar genom livet består av ett sammelsurium av människor, platser,
händelser, institutioner och relationer. Olika förhållanden flätas samman i det biografiska sammanhanget.

33

Alheit (1994, s 7–9, 1995, s 58); Alheit & Dausien (2002, s 10).
Alheit (1995, s 59).
35
Detta betecknar West och Schuller som ’locus of control’ (ESREA’s Biography and Life history Network Conference, Bad Bederkesa, 8–11 of March 2001).
36
Pedagoger betecknar ibland studerande som att använda tonårsidentiteter. Även om de närmar sig 25
års ålder finns begränsade erfarenheter av arbete och de lever fortfarande tillsammans med sina föräldrar.
37
Alheit (1994, 1995); Alheit & Dausien (2002).
34
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Att forma berättelser
Identiteter kan inte förstås ”i fria luften” eller som isolerade företeelser. Men det är
heller inte så att det finns självklara samband. Eller som Kjærstad uttrycker det:
Så hvordan henger ett liv sammen? Eller sagt på en annen måte: Henger det sammen
38
i det hele tatt?

För att studera hur identiteter iscensätts i vuxenstudier beaktas flera villkor som vi
menar har betydelse. Ett sammanhang som får framträdande plats i den här studien är
själva studierna. Undervisningens krav på vem deltagaren ska vara har betydelse. Men
andra sammanhang som deltagarna gör relevanta har också betydelse för vad som
utspelar sig i mötet mellan pedagog och deltagare. Det handlar om att göra deltagare till
aktörer med andra identiteter och tillhörigheter. Olika sätt att framleva livet i termer av
vanor, värderingar och erfarenheter tillskrivs betydelse.39
Genom att inspireras av och kombinera etnografiska ansatser med biografiska inslag
försöker vi få syn på hur identiteter görs relevanta och förhåller sig till varandra i deltagares utbildningsbiografier. Det betyder att mönster fästs vid deltagare som illustration. Med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven kan det tyckas främmande att fokusera enskilda människor. Utbildningsbiografierna visar närsynta eller personliga data
om man så vill. Men människorna är inte intressanta i sig. Snarare illustreras variation
och mångfald kring vilka identiteter som görs relevanta i förhållande till utbildning och
hur de förhåller sig till varandra.40 De utbildningsbiografier som skrivs fram är med de
perspektiv och val som görs knappast rättvisande som gestaltning av den levande människan av kött och blod. Att vi väljer beteckningen utbildningsbiografi handlar om att
livet berättas i relation till något bestämt, som i detta fall, utbildning.41 På så vis avgränsas berättelsen, studier är själva navet. Det finns ett tema som händelser, aktörer och
intriger organiseras kring. Det intressanta är hur, vem och vad som görs relevant i
berättelsen liksom hur relationer formas mellan dessa inslag. Fyra deltagares berättelser
konstrueras som utbildningsbiografier, en slags helhet i relation till den här studiens
intresse. För att göra fylliga biografier söks mönster i kommunikation som sedan väljs
ut och blåses upp. Som färdiga illustrationer är det lätt att biografierna blir ”fyrkantiga”.
Som svar på de frågor Kjærstad ställer i det inledande citatet, beskrivs deltagares liv
som om de hängde ihop på bestämda sätt. Det vi helt enkelt gör med materialet är att
fläta samman olika sammanhang för att driva bestämda poänger. I relation till de
teoretiska glasögon som valts och tolkningar som skapats utifrån fältet blir detta berättelsen. Däremot gör vi inga anspråk på att säga det är så här det är. De fyra utbildnings38

Kjærstad (1993, s 215).
Pérez Prieto (2000, s 8–9). Författaren resonerar på liknande sätt kring relationer mellan elever och
skola.
40
Kupferberg (1998, s 249) använder begreppet biografisk profil. Pérez Prieto (2000, s 21) resonerar på
liknande sätt kring individuella profiler.
41
Kohler Riessman (2000, s 5). Beteckningen utbildningsbiografi markerar att människors liv inte tolkas
som helhet. Istället fokuseras utsnitt kring deltagande i utbildning. Författaren skiljer mellan tre narrativa
traditioner; ”the entire life story”, ”discrete story” respektive ”extended account”. Den första handlar om
att fånga hela livsberättelsen. Den andra uppmärksammar berättelser kring bestämda händelser eller ”discrete stories told in response to single questions; they recapitulate specific events the narrator witnessed
or experienced”. Den tredje kan ses som utveckling av den andra genom, som vi tolkar det, beskrivningar
av livet som utvecklas genom intervjuer. Serier av berättelser kring särskilda teman fokuseras. Liksom
författaren inspireras vi av de två senare traditionerna.
39
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biografierna där Micke, Petra, Asad och Carita presenteras är ett bud för hur identiteter
görs relevanta och förhåller sig till varandra. Men som citatet från Kjærstad antyder,
ställer vi oss i själva verket tveksamma till att livet hänger samman på något enkelt vis.
Det gör det, eftersom vårt valda perspektiv formar logiker utifrån dessa deltagares sammanhang. Men olika förhållanden råder och ett och samma liv kan berättas på flera sätt.
I andra studier med life history eller biografier, får man lätt intrycket att de studerade
aktörerna är vana att driva berättelser och ocensurerat verbalisera livet.42 De varierar
språkbruket och visar tilltro till sina berättelser. Ser vi till de deltagare som följts i
vuxenstudierna i fallkommunen Nystad är variationer påtagliga. Några driver sina berättelser, andra svarar med omedelbar relation till intervjuarens fråga. I enstaka fall följs
frågan av en lång tystnad med eftertänksamma svar. I vissa intervjuer dominerar ”frågasvar” logik, i andra utgör den enstaka passager. En tolkningshorisont är aktörernas
varierade vana att driva berättelser. Vid inträdet på fältet fick vi ibland frågan; ”Har jag
något att berätta”? Det kan handla om att se sig som ”alldeles vanlig”, sakna tillit till
berättelsens värde. Identiteter och sammanhang man ingår i placerar inte berättande
samtalsformer i första rummet. Ibland liknar sättet att kommunicera snabba inpassningar där allas prat bubblar samman kring ett nav. Att göra en egen sammanhållen
berättelse kan anses som självupptaget och tråkigt, att ”hålla hov” är inget som värdesätts. Umgänge med familj och vänner betyder heller inte nödvändigtvis att verbalisera
berättelser på det viset. Man gör saker tillsammans; spelar kort, biljard, fikar, festar,
tränar eller ser på TV. Det betyder inte att pratet är oväsentligt, snarare att det tar sig
andra uttryck än sammanhållna haranger av ord.
En annan tolkningshorisont är att berättelser relaterade till studier är mindre relevanta
för kortutbildade människor. Vår studie fokuserar något vi förstått som sällan har
framträdande plats i livet. Studier är inte särskilt intressant eller något man funderar
kring, vad finns där att berätta om? Samtidigt är det en sanning med modifikation. Även
om intervjuerna ramades in med temat utbildning som nav, fanns möjlighet att lyfta
fram och göra annat relevant. Samtalen rörde sig kring olika sammanhang i deltagares
dagliga liv såsom familj, vänner, arbetslivserfarenhet och fritidsintressen. I praktiken
varierades frågor efter vem som intervjuades samt teman från tidigare intervjuer, observationer och informella samtal följdes upp.

Några etiska ställningstaganden
Under hela forskningsprocessen finns etiska frågor och ställningstaganden närvarande.
Genomgående har vi eftersträvat att följa vedertagna etiska ställningstaganden.43 I linje
med teoretisk och metodologisk inspiration blir vi som forskare medaktörer. Det vi
intresserar oss för att studera är samtidigt något vi själva bidrar till att forma. Aktörer på
fältet och forskare skapar alltså tillsammans vad som är möjligt. Kommunikation
utspelar sig i bestämda situationer där flera förhållanden har betydelse. Deltagare, pedagoger eller utbildningsledare i studien gör inte vad som helst. Lika lite agerar vi som
forskare som det faller oss in. De specifika sammanhang där forskare och aktörer möts
ramas in på bestämda sätt. Som människor ingår vi i sociala gemenskaper med konventioner kring hur man ungefärligen kan uppträda. Att berättelser skiljer sig över tid
42
43

Exempel på sådana studier är Woods (1990); Goodson (1988); Kohler Riessman (2000).
Se HSFRs etiska regler www.vr.sr/fileserver/index.asp; Hartman (1993).
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och mellan sammanhang, att samtal i intervjusituationer är annorlunda än samtal vid
middagsbordet blir på så vis rimligt.44 Det är inte problematiskt, utan vad vi pragmatiskt
har att förhålla oss till.
Att vara medaktör handlar om att vara sitt eget forskningsverktyg, med de möjligheter
och begränsningar som finns. Man kan fråga sig vad det innebär i tolkningsprocessen.
Är det möjligt att gå utöver forskarens horisont? Vi kan besvara frågan med ja, handlingar tolkas i relation till sammanhanget. Deltagare och pedagoger agerar inte främst i
relation till oss som forskare, utan i förhållande till varandra och de logiker som ramar
in sammanhangen. Med tiden lär vi oss vad kommunikationen betyder, hur den görs
relevant i förhållande till sammanhanget. Men frågan är om handlingar kan identifieras
utan relation till våra referensramar? Nej, så är det nog inte. Även om vi som forskare
utvecklar kunskap under resans gång kan vi bara använda oss själva som verktyg. Men,
vi har ett ess i rockärmen. Utöver att spela med olika identiteter försöker vi använda de
teoretiska perspektiv som valts som glasögon, vilket på något vis avgör glasets sammansättning. Möjlighet till distans finns dessutom genom att arbeta med både intervjuer
och deltagande observationer, samt att pröva tolkningar med andra forskare och praktiker. Vad det handlar om är att försöka gestalta hur identiteter iscensätts i vuxenstudier
med dessa möjligheter och begränsningar vid hand.
Resonemanget landar i att vi som forskare gör något med aktörernas kommunikation.
Avhandlingens berättelse konstrueras i relation till teoretiska perspektiv och empiriskt
material.45 Materialet skrivs ut och analyseras i en process där man väljer ut, väljer bort
och genom analysen lägger till tolkningshorisonter. Utsnitt isoleras, något rycks helt
enkelt ur sammanhanget och bearbetas. Vad som finns med, eller omvänt vad som inte
tas med, är en fråga om både etik och praktisk avgränsning. Annorlunda uttryckt:
Konsten att citera liknar den att köpa choklad – man bör välja med omsorg.

46

Det är vad som står till buds enligt studiens perspektiv. Den etnografiska inspirationens
förtjänst är närvaro i den vardag som deltagare och pedagoger formar tillsammans, som
bidrar till att försöka skilja tillfälligheter från återkommande mönster.

Att skapa text
Skrivande är en central sida av forskarens arbete, särskilt för etnografiskt inspirerade
forskare.47 Framställningen är författarens ansvar:
In a discursive rather than a visual paradigm, the dominant metaphors for ethnography
shift away from the observing eye and toward expressive speach (and gesture). The
writer’s ”voice” pervades and situates the analysis, and objective, distancing rhetoric is
48
renounced.
44

Pérez Prieto (2000, s 12) resonerar på liknande sätt kring intervjuer.
Vi kan inte se världen med aktörernas ögon eller enkelt anta deras perspektiv. Berättelser blir till i en
rörelse mellan aktörer och forskare. I rörelsen formas berättelser till nya berättelser. Gergen (1991, s 105)
citerar Zapp: ”Every decoding is another encoding”.
46
Citatet är hämtat från litteraturvetaren Elisabeth Hedbergs krönika ”Om att köpa choklad i Moskva”.
Ordfront magasin 11/2001.
47
Larsson (2000) beskriver olika sätt att hantera skrivarbetet. Författaren beskriver skrivandets grundvillkor som att vara utan facit, att texten blir publik och att återkommande publicera sig (s 3–4).
48
Clifford (1986, s 12).
45
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Citatet visar hur kritiken mot den realistiska hållningen inom etnografin fäst uppmärksamheten vid skrivandet. Poststrukturalismens polemisering mot att forskning inte
reflekterar en objektiv värld som väntar på att bli upptäckt, markerar att skrivande handlar om värderingar och val. Själva framställningen är retorik snarare än realism; som
forskare gör vi berättelser.49 Det innebär att forskaren knappast betraktar verkligheten
från någon arkimedisk punkt utan skapar texten, eller verkligheten om man så vill.
Perspektivförskjutningen kan tyckas trivial, men blir påfallande i skrivprocessen. Man
ställs inför liknande dilemman som de flesta författare – hur ska berättelsen berättas?
Hur ska aktörer presenteras, vilka utsnitt ska väljas och vad får helt enkelt inget
utrymme? Vilken position intar vi helt enkelt som forskare i texten?50 I linje med valda
teoretiska perspektiv har ordval, metaforer och skrivsätt betydelse för själva framställningen. Företrädare för olika publiker placeras på axlarna, såväl forskarkolleger som
praktiker. Intressanta poänger och etiska dilemman ska balanseras. Människor måste
hanteras med respekt och varsamhet. Skrivandet har en politisk kraft, bud är aldrig
oskyldiga. Eller som Denzin formulerar det genom att låna Didions ord; ”Writers are
always selling somebody out”51.
Ett ställningstagande som driver textens framställning är att vi väljer att särskilt lyfta
fram de vuxna studerande. Vuxenutbildningsaktörer finns som redan konstaterats med
för att förstå förhandlingar kring och iscensättande av identiteter. Men de har också
betydelse för tolkningar. Att fråga, lyssna och lära av dom utgör en horisont i arbetet.
Men närmare betraktelse av deras versioner får stå tillbaka i den här texten. En studie
med en annan aktörsgrupp för ögonen skulle ge en berättelse om vuxenstudier som
skiljer sig från den här, det är självklart. Berättelser avspeglar inte en oproblematisk
verklighet utan uppmärksamhet riktas mot berättelsen som sådan. I själva verket är just
språkets flexibilitet det intressanta. Ett annat ställningstagande är hur resultat gestaltas.
Vilka utsnitt från intervjuer och observationer finns med, vilka väljs bort? Scener som
tilldelas plats i texten illustrerar principer som finns i fler situationer. Ett exempel är
utsnittet från undervisningen som används som utgångspunkt för resonemanget i kapitel
4. I den myllrande, detaljrika vardagen med variationer av pedagoger, deltagare, ämne
och uppgifter skapas regelbundenheter. I den skrivna produkten väljs scener som
illustrerar just det. Här har också presentationer för praktiker runt om i landet varit
vägledande. Pedagoger och andra aktörer med olika ämnestillhörighet och institutionell
hemvist delar de framskrivna tolkningarna.52 Även om praktiker identifierar sig med
olika lärarfigurer, förenas de i undervisningens anspråk på deltagarpositioner. Deltagarna har också funnits med i processen. I sista intervjun, ungefär ett och ett halvt år
efter studierna, läste och kommenterade de scener som skapats. De flesta kände igen
49

Atkinson (1991, s 35–56) diskuterar likheten mellan att skriva etnografi och skönlitteratur, liksom van
Maanen (1988). Även Beach (2000) resonerar kring olika sätt att framställa text och ser kopplingar till
olika konststilar. Denzin (1997) tar utgångspunkt i Clifford & Marcus (1986). Författaren problematiserar
etnografi i relation till postmodernism och kulturella förskjutningar. Han argumenterar för vad betecknas
som en ny fas i etnografi ”the sixth moment” som innebär reflexivitet, etik, demokrati och förändring.
50
Rock (2001, s 26–38) beskriver svårigheten att översätta en levande värld av ljud, dofter och synintryck
till en skriven berättelse. Författaren betecknar det som en känsla av svek. Det som var både spännande
och dramatiskt kan bli både orättvist och tråkigt, helt enkelt olikt ”originalet” (s 36).
51
Didion (1968, s xiv i Denzin 1997, s 140).
52
Här skiljer sig yrkesverksamma lärare från lärarstuderande. Yrkesverksamma känner igen sig i scener
från undervisningen och instämmer ofta i tolkningar. Lärarstuderande tycker ibland att materialet ”ser
trist och negativt ut”. Vi tolkar det som att studerande i olika former av lärarutbildning använder teorier
som normerar hur det borde se ut. Likaså är fokus på lärares göranden, snarare än den komplexa kommunikation som formas.
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såväl sig själva, medstuderande som pedagoger, men även beskrivningen av hur man
ska vara som deltagare i vuxenstudier.53
Att studera deltagare i utbildningssammanhang är, eller har åtminstone varit, ovanligt i
ett tidsperspektiv.54 I relation till pedagoger och andra vuxenutbildningsföreträdare
framstår deltagares synsätt ofta som kontrast. Att vi själva är en del i utbildningsdiskursen55 blev påfallande genom deltagarnas handfasta guidande. De nära relationerna till
deltagarna lärde oss hur världen kan te sig från helt andra utkikspunkter. Rösterna är
värdefulla i debatten kring vuxenstudier. Men våra tolkningar av deltagarnas berättelser
och agerande blev ibland udda bland röster som formar andra beskrivningar av vuxenstudier. För att deltagarna inte skulle avfärdas i det offentliga samtalet sökte vi oss
djupare i materialet för att försöka stärka trovärdigheten, driva de framväxande poängerna.56 Men myntet har också en annan sida som anknyter till Didions replik, som
resonemanget inleddes med. Intresset för deltagare i vuxenstudier betyder att närsynta
berättelser om deltagare blir synliga. Strategier de använder för att hantera olika företrädares anspråk nedtecknas av oss, materialiseras svart på vitt i den här texten och kan
användas hur som helst. Det handlar om att tygla sin naivitet, vårt bud är som sagt inte
oskyldigt. För att hantera etiska dilemman har vi strävat efter att balansera intressanta
poänger med respekt och varsamhet gentemot deltagarna. Samtidigt ska inte textens
betydelse överdrivas. Det är inget hemligstämplat material som offentliggörs, utan ett
bidrag bland andra. Hittills har utsnitt och beskrivningar ur studiens material använts
som en slags dialog eller länk mellan deltagare och vuxenutbildningsföreträdare.57
Pedagoger och andra säger sig få ord på vad de ”känt på sig, men inte riktigt sett på det
viset”.
Forskning handlar också om att ägna sig åt skrivande som resulterar i produkter kolleger
bedömer. Vetenskapliga texter ingår i bestämda diskurser, som visserligen varierar i
relation till disciplin och perspektiv. Att försöka övertyga vetenskapen handlar om att
texten måste inordnas, visa saklighet och trovärdighet. Samtidigt finns ambitionen att
arbetet ska användas av en större publik. Att bli läst av olika aktörer är som vi ser det

53

Deltagaren Micke, vars utbildningsbiografi finns i kapitel 7, kommenterade det skrivna materialet via
e-post. Han skriver: ”Ville bara berömma utkastet som jag fått äran att läsa. Jag tror mig kunna identifiera
några av de inblandade … Micke verkar vara en trevlig prick :-).” (e-post, dec –00:1) Senare återkommer
han: ”Sett ur mina ögon så har ni träffat klockrent i det kritiska. Jag kan ju dock enbart svara för mig.” (epost, dec –00:2) Vi ser det som att Micke bekräftar de tolkningar som gjorts. Han känner igen sig själv,
lärare och medstuderande i scenerna. Kommentaren kring att ha fångat det kritiska refererar till scener
mellan deltagaren Micke och läraren Boel, där vi försökt tolka händelsen ur bägges perspektiv. Deltagaren Robert skickade sms med liknande budskap: ”Hej tjejer! Har med intresse tagit del av ert arbete.
Tycker mig känna igen en o annan. Har funderat lite på frågan ang. kunskap. Det kan vara valfrihet. Hej
från kanske ’Robert’.” (sms, dec -00).
54
Cortazzi (2001) beskriver en rörelse i utbildningsforskning som lyfter fram lärarnas perspektiv i
livshistorier och biografier (s 386). Ett exempel är Goodson (1988, 1992). Cortazzi pekar på att deltagares
perspektiv syns mer sällan.
55
Med utbildningsdiskurs avses här förenklat rådande synsätt på kunskap och lärande.
56
Med tillbakablick på de föreläsningar och seminarier vi medverkat i blir det tydligt att deltagargruppen
i vuxenstudier förändrats. Till en början framstod dessa deltagare som avvikande från gängse mönster för
både praktiker och forskare. Urvalet ansågs inte ”representativt”. Det handlade framför allt om motsträviga deltagaridentiteter. År 2000 vände det plötsligt och tolkningar bekräftades. När vi nu försöker
tota ihop avhandlingen till text är såväl möten i undervisningen som deltagare välbekanta i vuxenutbildningens vardag. Studien placeras i en debatt som visar dilemman för flera aktörer.
57
Texter som använts är Assarsson & Sipos Zackrisson (2001, 2005a, 2005b).
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dubbelbottnat. En nedslående känsla av otillräcklighet kan bli påtaglig då boken väl är
färdig, tillgänglig för de som vill läsa. 58

Relationer på fältet
Fältarbetet genomfördes med varierad intensitet åren 1998–2001.59 Det första året var
fokus hur KL formades i Nystad, vi följde projektgrupp och utbildningsanordnare. Till
en början var närvaron intensiv, uppskattningsvis flera heldagar i veckan. Efter några
månader glesades fältnärvaron ut, men i genomsnitt besöktes kommunen någon dag i
veckan. Ofta valde vi att delta vid vad som för oss framstod som betydelsefulla tillfällen. Året därpå, 1999, gjordes deltagande observationer av undervisning där vi var
med de flesta lektioner i de kurser som följdes. Intervjuer med utbildningsledare, pedagoger och deltagare genomfördes också. År 2000 var fältnärvaron sporadisk, året därefter gjordes uppföljande intervjuer med deltagarna. Vid inträdet på fältet ägnades
mycket tid åt att förankra studien och visa öppenhet kring själva syftet. Aktörer tillfrågades om de ville medverka i studien och informerades om villkoren. Kommunen,
deltagare och andra aktörer har anonymiserats.60 I resultatkapitlen har sakförhållanden
som inte har betydelse för tolkningar förändrats. När forskare redovisar hur etiska
dilemman hanterats framstår vi lätt som ädla riddare med gott uppsåt. I den här studien
för vi ju fram en röst som förhållandevis sällan hörs i utbildning, deltagarens. Men här
behöver, låt oss säga, vårt högmod utmanas. Hur utövas egentligen makt mellan forskare och de studerade aktörerna?
Inför fältarbetet grubblade vi över hur relationer till aktörer kunde skapas. Vi föreställde
oss att relationen till deltagare kunde bli en utmaning. Att få deltagare att ställa upp på
att följas intensivt av oss över tid visade sig vara oproblematiskt. Men förstod de konsekvensen? Och gjorde vi det som forskare? I efterhand ser vi att naiviteten tog överhand. Vi argumenterade helt enkelt för studiens goda avsikter och formulerade oss
ungefär; om vi följer er och ni berättar hur det är att vara deltagare så kan kanske
forskningen bidra till att det blir bättre. Vad vi hade svårt att förutse var hur öppna
deltagarna skulle vara. Att de helt enkelt skulle delge, eller om man så vill avslöja,
strategier i och utanför vuxenstudier. Deltagare lärde oss att de inte studerade för att
vilja förändras, utan snarare såg sig tvingade till skolbänken. Vuxenstudier löste akuta
försörjningsproblem. Insikter om hur man spelar ut undervisningens anspråk och
utarbetade strategier för att undgå reprimander från pedagoger fick vi med oss. Vi
guidades i hur närvarokontrollen kunde hanteras, så att konsekvenser uteblev. Där det
till synes hålls en ”vanlig” lektion tränades vi att se den mångfacetterade verksamhet
som pågår parallellt. Med andra ögon var det snarare en marknad för affärer av olika
slag, planeringsmöte, en stunds vila, flört eller cocktailparty. Vad det sammantaget
handlade om var hur man som deltagare kan tråckla mellan olika aktörer och systemföreträdare för att driva sina projekt. Det gjorde åtminstone oss många erfarenheter
rikare.

58

En kollega formulerade känslan då hans avhandling just hade publicerats. Vi undrade hur det kändes.
Kollegan svarade eftertänksamt; ”Jaa hur tror ni det känns att stå med brallorna nerdragna inför hela
världen?!”
59
Fältarbetet beskrivs närmare i Forskningsbiografin, Appendix.
60
Larsson (1993b).
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Den teoretiska inspirationen gör makt till en relationell fråga om utövande. Att befinna
sig på fältet innebär att ständigt förhandla med aktörer. Man kliver inte in hur som helst
i människors liv, inte heller som forskare. Givet den berättelsen inser man att forskning
är ett etiskt företag. På fältet försöker man upprätthålla goda relationer till aktörerna för
att kunna genomföra studien. Som forskare användes vi ibland i bestämda syften. Några
deltagare argumenterade för att intervjuer med oss var ett legitimt skäl för att frånvara
från aktiviteter med eget studieansvar. Men det kunde också handla om att ständigt omförhandla överenskomna tider. I enstaka fall bidrog olika omständigheter till att deltagare ”jagades” av både oss och vänner för att intervjuer skulle komma till stånd. Det
handlade om deltagare med låg närvaro i studierna som helt enkelt letades upp via
medstuderande och andra vänner. Med facit i hand ger vi oss ändå betyget godkänt.
Relationerna till de 27 deltagarna höll över tid, så de uppföljande intervjuerna ett och ett
halvt år senare kunde genomföras.
Studiens avsikt är alltså sprungen ur ställningstagandet att principiellt beskriva deltagande i vuxenstudier. Idag gör många anspråk på hur vuxenstudier ska bedrivas. Lösningar för hur undervisning bäst ska bedrivas levereras av såväl vuxenutbildningsaktörer som näringslivsföreträdare och fackliga funktionärer. Genom den här studien
sällar vi oss till sällskapet. Som forskare kan bidraget ändå försvaras med att det skapas
i relation till bestämda teoretiska och metodologiska perspektiv. Om inte en sanning
finns utan olika versioner konstrueras relationellt, har vi alla att förlita oss till och fatta
beslut utifrån konkurrerande synsätt. Alla får samma position som ett slags lakejer för
bestämda intressen. Och vem kan göra anspråk på att stå utanför diskurserna, vara friare
och mer sann än någon annan?61

Läsning och förståelse av empiriskt material
Framställningen av det empiriska materialet är resultatet av olika möten. Sådana möten
kan vara med teori, litteratur på skilda teman och varierade synsätt är väsentliga för de
teoretiska glasögon som slutligen väljs. Vi har företagit en resa mellan olika perspektiv
och författare. Efter utflykter till exempelvis Meads interaktionistiska resonemang slutar
vi där vi en gång något trevande började, med diskursanalytiska perspektiv. Läsningen
av det empiriska materialet handlar inte bara om teoretiska inflytanden. Minst lika
betydelsefulla för inspiration och energi att ta itu med olika perspektiv är samtal med
handledare, liksom kolleger i när och fjärran. Seminarier i olika grupperingar, men också vardagligt prat i korridorer och fikarum är centrala för den förståelse som formas.
Kurser och konferenser med såväl utmanande som bekräftande möten bidrar till tolkningarna av det empiriska materialet. För att nämna några har Steinar Kvale, Patti
Lather, Gert Biesta och Richard Edwards haft avgörande betydelse. Detsamma gäller
medlemmar i olika forskningsnätverk, framför allt det nordiska etnografiska nätverket
och ESREA. Forskning framstår på så vis tveklöst som en kollektiv verksamhet. Att
göra alla de möten som på ett eller annat sätt bidragit till den här avhandlingens
utformning rättvisa blir ett omöjligt projekt. De spår som satts föreställer vi oss visar sig

61

Resonemanget inspireras av Foucault (1971/1993) som pekar på den vetenskapliga diskursens maktutövande. Genom vetenskapens behov av finansiering förloras friheten och forskaren blir en bland andra
”sanningssökare”. Men i själva verket går man någon annans ärende, blir frivilligt eller ofrivilligt lakej åt
andra. Foucault används här som tankeväckare för vilka intressen som drivs och vad forskaren förkroppsligar.
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i de empirinära delarna. Som övergång till resultatkapitlen beskriver vi nu avslutningsvis hur studiens tolkningar utvecklats.

Tolkningsarbete
Avhandlingens kärnfråga är iscensättande av identiteter i vuxenstudier, som studeras
utifrån deltagande observationer och intervjuer. Den teoretiska inspirationen driver
identiteter som en fråga om kommunikation. En huvudmetafor vi arbetar med är förhandling som placerar identiteter i skärningspunkten mellan förhållanden. Genom att
följa processer över tid beskrivs hur aktörer förhandlar kring olika anspråk. För att förstå identiteter i vuxenstudier beaktas sammanhangen kommun, utbildningsinstitution
och undervisning. Likaså följs 27 deltagare vars levnadsbanor visar relevanta sammanhang. Deltagarnas berättelser om exempelvis familj, vänner, fritidsintressen, arbetslivserfarenheter och studier blir intressanta. Oavsett empiriskt fält är fokus identiteter som
vi försöker förstå med diskursanalytisk inspiration. I de tolkningar som görs riktas uppmärksamheten mot62:
•
•
•

sociala aktiviteter; vad ägnar sig aktörerna åt och hur går det till?
beteckningar: vilka aktiviteter, objekt och positioner görs relevanta?
positioner: hur görs de relevanta och hur placerar man sig i relation till varandra?

Vi beger oss så till det empiriska materialet (kapitel 4–10). I de fall då både pedagoger
och deltagare finns med skrivs deltagarnas namn med versaler. Samtliga namn är utbytta, men valda med viss omsorg. Det betyder att en ung kvinnlig deltagare som heter
Anna, inte får namnet Ragnhild utan Lisa eller Emma. Likaså har vi tagit hänsyn till
ålder, etnisk och religiös tillhörighet. Observationer betecknas med placering i tid och
intervjuer har fått koder som representerar nummerordning. Ett intervjuutsnitt som följs
av koden (2:16) betyder intervju nummer två, sidan sexton. I utsnitten används olika
tecken för att levandegöra dialogen:
understrykning = betoning
… = utelämnade ord
[x] = tilläggsinformation t ex skratt eller förtydliganden
[ohb] = ohörbart
, = uppräkningsintonation, fortsättningsintonation eller kort andhämtning
? = frågeintonation
! = utropsintonation
- = avbruten utsaga eller ord
. = avslutad utsaga

62

För närmare beskrivning av forskningsprocess och analysarbete, se Forskningsbiografin i Appendix.
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Kommunal mobilisering och institutionella aktiviteter
Studiens resultat består av tre empiriska delar som speglar iscensättande av identiteter i
vuxenstudier. Den första delen handlar om kommunal inramning och utbildningsanordnares aktiviteter (kapitel 4). Därefter följer kapitel 5 om undervisningens anspråk på
vuxna deltagare. Slutligen presenteras deltagares utbildningsbiografier (kapitel 6–10). I
kapitel 4 beskrivs inledningsvis hur kommunen Nystad utformat vuxenutbildning och
särskilt Kunskapslyftet (KL). Därefter fokuseras hur tre utbildningsanordnare organiserar vuxenstudier. Slutligen resonerar vi kring utbildningsinstitutioner och kommunala
aktiviteter i relation till diskursen livslångt lärande. Frågan som vägleder kapitlet är
vilka förväntningar som finns på vuxna, vad som disciplinerar Nystads medborgare i
bestämda riktningar. Beskrivningen baseras på fältanteckningar från första studiedagen,
utbildningsdokument samt intervjuer med utbildningsledare, studievägledare och
politiker.

Kunskapslyftet som kommunal mobilisering
Nystads kommun är en mellanstor industrikommun. Utifrån näringslivsstrukturen dominerar lågkvalificerade industrijobb. Utbildningsnivån är förhållandevis låg och omfattningen av vuxenutbildning hög.1 Att utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet kan
delvis förstås utifrån näringslivets begränsade behov av högkvalificerad arbetskraft. Det
kan även kopplas samman med kommuninvånares inställning till studier. Omfattningen
av vuxenutbildning betyder alltså inte att synen på studier är odelat positiv bland
Nystadsborna. Då arbetsuppgifter inte kräver utbildning ser de vuxna begränsad mening
med studier.2 År 1998 är fyra procent av Nystads befolkning öppet arbetslösa, 95 procent av födda utanför landet är arbetslösa, sjukskrivningstalen är höga med arbetsrelaterade förslitningsskador såsom rygg-, nack- och muskelvärk. Genom den nationella
satsningen ser Nystads politiker utöver arbetsmarknadsåtgärden möjligheter till förändring av den kommunala vuxenutbildningen, något som längre tid diskuterats i kommunen. Vid sjösättningen av KL får Nystad 30 miljoner första perioden 1997/98, andra
perioden tilldelas kommunen 20 miljoner. Förändringen beror på att volymkraven sänks
i takt med att arbetslösheten minskar. Nystad får ytterligare sex miljoner retroaktivt som
kompensation för faktisk verksamhet som bedrivits första året. Kommunens politiker
och tjänstemän har noga följt förarbeten med KL och projektledaren Björn anställs ett år
innan satsningen formellt startar för att delta i seminarier runt om i landet. Projekt1

Andersson m fl (1995). Kommunen ingick i de 38 riksrepresentativa kommunerna i ”extrasatsningen”
på Komvux. När det gäller extrasatsningen på arbetslösa i Komvux (A-pengar) hade kommunen hög nyttjandegrad.
2
Larsson m fl (1986). Ett av studiens resultat är att synsätt på utbildning kan relateras till tidigare studieerfarenheter och arbetsuppgifter.
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ledaren återkommer ofta till att KL är ”räddningen för Nystad”, ambitionen är hög.
Projektet ska bidra till att den socioekonomiska svackan i regionen vänds. Runt om i
kommunen tonar bilden av en förgången bruksmentalitet fram. Någon menar att yrkesstoltheten, som tidigare präglade samhället med framstående nationell men också internationell erkänd teknisk och elektronisk industri, har försvunnit. En affärsinnehavare
beskriver en bild av kommunen:
Här finns en bruksmentalitet, inte sådär att man är stolt över det man gör, som på
jobbet som att man är duktig. Det finns en sjavighet, du vet när till och med höjdarna i
stan klär sig som. Och ses på ställen där man inte tror att såna rör sig. … Sen är det,
det här med droger å sånt, har varit flera härvor och man vet att många är indragna.
Det är nästan så att alla känner nån som är kriminell. Skumma är att folk inte vill flytta
fast dom säger det är bråk och många är arbetslösa. Jag säger till en av mina tjejer
[anställd] ”men du, inte ska du stanna här?!” Men dom vill gifta sig, skaffa barn och
hus, klä sig bra och så är det bra med det.
(Marie, affärsinnehavare november 1998)

Näringslivet har tappat marknadsandelar, en pessimistisk framtidstro gror enligt affärsinnehavaren Marie som träffar många Nystadsbor i sitt arbete. Något måste göras för att
”rädda kommunen” som projektledaren säger. Förhoppningen grundas för det första i
kompetensutveckling av anställda. För det andra att hitta nya nischer som kan skapas
genom vuxenutbildning. För det tredje och kanske mest centralt, utbildning av kortutbildade, att få in arbetslösa på arbetsmarknaden. Satsningen blir en strategi för att lösa
kommunens problem, en slags mobilisering i Nystad. Vuxenutbildning blir lösningen på
de problem som kommunen har för ögonen, vuxnas deltagande i studier kan få kommunen på fötter igen. Före sjösättningen av KL bestod kommunens vuxenutbildningsutbud
av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning, teoretiska kurser inom Komvux
(200 årsstudieplatser i basorganisationen), vårdutbildning samt platser på en gymnasial
yrkesskola med riksantagning. Utöver kommunens utbud fanns tre Folkhögskolor i
regionen, två internat och en dagfolkhögskola.
Hösten 1997 fanns 18 kurser och våren 1999 var antalet kurser 60. Individuella studiegångar ökar över tid. Antalet heltidsstuderande minskar däremot då medelvärdet för
undervisningstimmar hösten 1997 var 361 timmar och våren 1999 är motsvarande 236
timmar. Medelvärdet för antal kurser per deltagare ändras från 4,5 till 2,4 kurser.3 Under
samma period fördubblas omfattningen av kursutbudet, ”det är på gränsen till vad man
klarar av” som Projektledningen säger. Man gör inte bara mer utbildning av samma, nya
utbildningsanordnare bjuds in för att förändra kursinnehåll och metodik. Nya kurser
formas och individuella studiegångar skapas där kärn- och yrkesämnen kombineras.4
Kommunens avsikter är att kursutbudet antingen utgår från eller anpassas till gymnasieförordningen. Projektledaren Björn ansvarar för att innehållet i kurserna motsvarar
nationella kursplaner. Deltagarna erbjuds formella betyg och omdömen, kurser får inte
bli återvändsgränder. Idén i kursutbudet bygger på att mixa den lokala och regionala
arbetsmarknadens behov med demokratiska samhällsintressen:
Det här med att kunna påverka politiker och beslutsfattare, det är ju viktigt! Människorna måste ta kontroll över sina liv … Man kan ju inte lägga ut rätten att påverka
på entreprenad? För oss är det naturligt, men det är ju vad dom [kommuninvånarna]
gör!
(Börje, politiker februari 1998)
3
4

Statistik från Kommunrevision 1999.
Tablå över kursutbud före KL respektive 1999 finns i bilaga 2.
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Nystads lärcentrum tar form redan 1997 med aktiviteter för dem som står utanför arbetsmarknaden och omfattande insatser fokuseras på rekrytering av deltagare till vuxenstudier. På så vis kan kommunens satsning på vuxenutbildning ses som mobilisering, en
systematisk kraftansträngning för livslångt lärande. Kommunaktörer har identifierat
gemensamma problem i Nystad. Dessa ska lösas med vuxenutbildning för alla, genom
olika ingångar i studierna men kursplaner och betygskriterier gäller med siktet inställt
på gymnasiekompetens:
Eleven ska veta att de utbildningar som vi genomför har en viss standard. Detta har
med betygskriterier och annat att göra. Lärcentrum har en viktig funktion då vi kan föra
över elever från olika verksamheter till den utbildning som passar den enskilde individen bäst … Vi har i en del orienteringskurser människor som inte har grundskolekompetens och som behöver bygga upp kunskap för att kunna börja på folkhögskolan
eller liknande … För de kortutbildade kan vi köra och gör orienteringskurser som ligger
på grundskolenivå och så kan de gå vidare … Alla är välkomna till våra kurser, arbetslös som arbetstagare.
(Björn, KLprojektledare mars 1999)

Lärcentrum
Tanken med lärcentrum är att samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder med KL och
kommunal verksamhet under ett och samma tak. Man vänder sig till kortutbildade, handikappade, sjukskrivna och arbetslösa. Lärcentrum är ingen färdig verksamhet, den
förändras beroende på vilka verksamheter som för tillfället finns i huset, vilket i sin tur
baseras på arbetsmarknadens krav och deltagares önskemål.5 Utöver KL finns på lärcentrum projektverksamheter såsom; Datortek, Växa deltidshus, Lisa-projektet med
arbetsprövning för utsatta kvinnor som sköter lärcentrums städning, kök, syateljé och
cafeteria, LOs uppsökande verksamhet, Projektet arbetslösa hjälper arbetslösa, Arbetsförmedlingens ungdomsgaranti i samarbete med kommunen, Upp till 25 samt DataQ,
datakurser för kvinnor. Utöver dessa verksamheter finns Kvinnojourens mottagning och
Arbetsförmedlingens projekt, Jobbsökaraktivitet. Genom olika Orienteringskurser som
ges inom ramen för Kunskapslyftet finns också studieförbund och privat utbildningsföretag i lokalerna.6 När människor genom någon av verksamheterna väl kommit i kontakt med lärcentrum, arbetar aktörerna med att allmänt aktivera dem eller intressera de
vuxna för deltagande i utbildning. Lärcentrum kan liknas vid en spindel, med omfattande nätverk, en aktör med samordnande krafter som inte enkelt släpper taget om sitt
byte.

Rekrytering och studievägledning
För att rekrytera vuxna till studier satsar Projektledningen på några annonser i lokalpressen och i en av kommunens dagligvaruaffärer kan kunderna se reklaminslag om
Nystads vuxenutbildning. Ord som deltagarstyrning och flexibilitet ska väcka intresse
för studier. En folder utarbetas där satsningen i kommunen beskrivs i allmänna termer.
5

Nystads ansökan för KL 1999, s 4.
Projektbeskrivning och inventering av lärcentrum 1999. En utvärdering utförs av en aktör från regionens
högskola år 2000. Utvärderingen visar att många verksamheter samordnas i Nystads lärcentrum. Men
utvärderingen väcker frågor kring fördjupat samarbete och kritik förs fram mot att verksamheten är sårbar
och kortsiktig. Samordning och samarbete grundas inte i systematisk struktur utan är avhängigt enskilda
aktörer.
6

67

Kapitel 4

Ett antal artiklar om lärcentrum och deltagare i KL publiceras i lokalpressen. Men
utbildningsledaren Björn vänder sig mot att omfattande resurser läggs på annonser och
broschyrer. Utgångspunkten är att bästa reklam är ”mun-mot-mun metoden”, att deltagare sprider sina erfarenheter i vardagen. En studievägledare menar att den metoden
framträder tydligare i grupper med invandrade svenskar, ”har en person börjat studera
kommer ofta fler från samma familj, släkt eller vänner”. Projektledningen betonar att
frånvaron av kurskatalog ska symbolisera att det inte finns kurspaket med färdigt kursinnehåll. En kurs ska starta så fort tillräckligt många anmält intresse. Sökandes genuina
intresse för utbildningen menar man synliggörs genom egen aktivitet för att delta i en
utbildning. Vägledarna har så ytterligare möjlighet att bedöma den sökandes förutsättningar att klara av och fullfölja en kurs. Men många vuxna som kommer till lärcentrum
är inte alltid övertygade om val av inriktning eller ens säkra på om de ska studera. En
studievägledare beskriver gruppen:
Dom är rätt så vilsna, dom vet inte om dom vill läsa, utan man får lirka med dom och
så får man säga när man hör lite på dom, när man hör åt vilket håll det lutar i alla fall
att: ”Jamen, det här vore väl bra för dig?” Att säga det och ja, då är det någon som har
sagt det och då är det bra. Då tycker dom det för dom vet inte riktigt vad dom ska läsa,
kärnämnen eller yrkesämnen, man får testa lite och ge lite olika förslag. Så till sist
kommer man fram till något som kan stämma mot både vad dom tycker då och vad
som kan se bra ut för arbetsmarknaden.
(Barbro, studievägledare Lärcentrum februari 1998)

Studievägledarna samarbetar med fackliga uppsökare, Arbetsförmedling (Af) och Försäkringskassa. Vägledarna finns tillgängliga för samtal med arbetssökande en gång i
veckan. ”Öppet hus” har också anordnats tillsammans med Af, då Projektgruppen och
andra utbildningsanordnare presenterat sig. Våren 1998 prövade KLs vägledare tillsammans med handläggare på Af att kalla grupper av arbetssökande för information om
vuxenstudier. Uppslutningen var dålig och intresset svalt bland dem som kom. Studieoch yrkesvägledaren använde olika strategier för att de arbetslösa skulle nappa på studier. Men de som kallats till mötet visade ointresse genom uttryck som: ”Hur lång tid
tar det här mötet?” ”Alla vill inte läsa, jag fattar ingenting läsa och skriva.” ”Jag har lagt
i fem spänn i automaten när är det slut?” ”Jag är jätteskeptisk, tycker inte det är kul.”
”Jag går vilken utbildning som helst, bara du garanterar mig jobb.” ”Jag vill ha ett jobb,
inget annat.” Formen prövas en kort tid, men fungerar inte för att rekrytera deltagare till
vuxenstudier.
De flesta politiker och tjänstemän är överens om problemet i kommunen och hur det
kan lösas med vuxenutbildning. Tidigt skapas ett lärcentrum där kommunal, arbetsmarknads- och KL insatser samordnas. Kommunen satsar omfattande resurser på uppsökande verksamhet samt studie- och yrkesvägledning. Det startas även projekt på
landsbygden, vuxenutbildning erbjuds utanför centralorten, för dem som inte kan eller
vill pendla. Samtidigt blir det ett regionalpolitiskt projekt, byskolor kan användas på
kvällstid så att kommunens lokaler bättre nyttjas.

Mångfald av utbildningsanordnare men en vuxenutbildning
Genom KL förändras infrastrukturen för vuxnas lärande. Fler utbildningsanordnare
erbjuds att bedriva vuxenstudier än tidigare. Oavsett då kommunerna organiserade KL
via Komvux eller fristående projektorganisationer ökade omfattning och mångfald av
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utbildningsanordnare.7 Strävan efter mångfald kan ses som formad av föreställningen
om institutioners pedagogiska och undervisningsmetodiska olikhet. Den kraftfulla
mobiliseringen utifrån diskursen om livslångt lärande pekar på så vis i riktningen att
vuxna kan välja skilda anspråk på identiteter i studier. Projektledningen i Nystad uttrycker ställningstagandet för mångfald i vuxenutbildning:
Vi har i uppdrag att forma en vuxenutbildning, det är det vi har fått pengar för att
pröva. Vi ska pröva nya arbetsformer och ny pedagogik. Frågan är hur vi kan göra en
smältdegel, en klump med mångfald, det måste finnas ett utbildningspolitiskt tänkande, man har ett ansvar som vuxenutbildare … och det här ansvaret bör fördelas på
den lokala nivån, men även på länsnivå, det handlar om en form av rättssäkerhet. Alla
ska ha samma rätt till utbildning och få betyg utifrån reell kompetens … vi ordnar
utbildning som leder nån vart.
(Björn, KLprojektledare april 1998)

Projektledaren Björn bejakar mångfald utifrån devisen ”en vuxenutbildning”. Det ser vi
som att aktuella utbildningsanordnare som kommunen upphandlar förväntas driva verksamheten utifrån logiken om livslångt lärande såsom Nystads politiker och tjänstemän
tolkat uppdraget. Projektledningen har som uppgift att garantera det utbildningspolitiska
ställningstagandet. Resonemang som förs av politiker och tjänstemän i Nystad handlar
om att olika utbildningsanordnare bidrar med verksamhet i samklang med kommunens
ställningstagande för livslångt lärande och formandet av KL. Liber Hermods (Liber) står
för pedagogiskt nytänkande. Utbildningsanordnaren förväntas bryta rutinen att binda
upp deltagare i tid och rum eller att vuxna måste ”läsa om” skolkunskaper som redan
finns. Man förväntar sig att Liber tillsammans med Folkhögskolan och yrkesinriktade
anordnare som exempelvis Lernia (f d AMU) eller små företag ska ”riva murar” inom
vuxenutbildningen och utmana Komvux som är ”en traditionell, trögföränderlig organisation”. Björn, som tidigare arbetat hos anordnaren, säger att verksamheten inte riggas i
relation till vuxna människors behov. Komvux behöver förändras eftersom de ”eleviserar och skolifierar vuxna och låter schemat styra”. Projektledaren menar att även om
Folkhögskolan är en ”gammal skolform med klassrumstänkande” används metoder som
fler anordnare ska inspireras av. Avsikten i Nystad är alltså att släppa in ”seriösa”
utbildningsanordnare på den kommunala arenan så att invånarna hittar den studieform
som passar. Genom KL kan också utbildningsinstitutioner som av tradition finns med på
vuxenutbildningskartan utmanas:
De upphandlingar som vi gör, görs med tanken att vi köper olika metodiker eller
pedagogiker. Det anordnarna står för är en viktig variabel vid upphandling. Ett brett
utbud av anordnare tror vi också ger mångfald för den enskilde individen. Vi ska
använda det bästa hos varje utbildningsanordnare. Jag vill få anordnarna och närma
sig varandras metodik, ja att det ska bli ett nytt kulturellt tänkande och förändra
komvux. Därför är det bra med privata anordnare, folkhögskolan och folkbildning, dom
kan riva murar. Folkbildningen är också bra på läs- och skrivsvårigheter och att arbeta
med kortutbildade.
(Björn, KLprojektledare oktober 1998)

Politikerna menar att kommunens upphandlingsförfarande ska garantera att vuxenutbildningen förändras när det gäller både innehåll och arbetsformer. Varje utbildningsanordnare antas bedriva undervisning utifrån skilda logiker. Ställningstagandet för
upphandling handlar också om ekonomi som en politiker säger: ”Men visst, vi ska inte
sticka under stol med att det också är för att pressa priserna.”
7

Lumsden Wass (2004, s 15). Författaren beskriver KL som ett ”förnyelseprojekt”.
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Talet om utbildningsanordnare har rekryterande effekt
Politikernas bilder av utbildningsanordnares olikheter, med skilda anspråk på identiteter
reproduceras av kommunens studie- och yrkesvägledare, men också av tjänstemän på
Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialkontor. Dessa förväntningar formas
också av personal hos anordnarna och av deltagarna själva. Det är alltså inte tillfälligheter som avgör vuxnas val av utbildningsanordnare.8 Deltagarna i studien har främst
blivit rekommenderade utbildningsanordnare genom Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller studie- och yrkesvägledare vid lärcentrum. Vänner, bekanta och tidigare
studerande, allmän ryktesspridning i kommunen är också avgörande för val av institution.9 Deltagares identiteter har helt enkelt betydelse för val av anordnare, de identiteter
de kan tänkas iscensätta i studierna. Skäl för att välja Folkhögskolan är lågt studietempo, det är lätt att få positiva omdömen och stöd ges i studierna. Det är också bättre
att studera dagtid, att använda studierna som ett arbete, istället för att ha läxor. I Nystad
väljs också anordnaren för att vänner redan finns där och det centrala läget i stan är
avgörande. Liber framställs som en anordnare för målinriktade och studiedisciplinerade
deltagare som har bråttom och vill undvika att onödig energi går till, som deltagaren
Carita säger, ”onödigt tjafs”. Medan andra framställer studieformen som trist, varför
välja en skola där inga medstuderande finns? Eller dit går deltagare som är studievana
och har studiedisciplin som Robil säger ”nej, det skulle jag aldrig klara!”. Komvux
framstår som ”en vanlig skola” som många prövat innan de väljer andra anordnare. Men
studietempot var för högt och kraven svåra att hantera. Medan andra inte funderat på att
det finns andra vuxenutbildare ”tänkte inte på några alternativ eftersom jag visste hur
det är här, och så är det nära hem på lunchen” som Charlotte säger. Petter väljer däremot
Komvux för att han har bråttom att ordna behörighet till högskolestudier ”bra här om
man ska vidare och lärarna är duktiga”.
På så vis har talet om utbildningsinstitutioner, oavsett språkrör, rekryterande effekt.
Deltagare med liknande förväntningar på studier synes samlas på ett och samma ställe.
Det lägger upp för att olika identiteter kan iscensättas, därmed formas skilda dynamiker
i studierna. Utbildningsanordnares olikheter framstår så långt som ett faktum. Nu ska vi
studera dessa skillnader och likheter som gör att en kommunal vuxenutbildning kan
garanteras som Björn talar om. Denna logik tar utgångspunkt i diskursen om livslångt
lärande:
Utbildning är en viktig del i möjligheten till framtida arbete inte bara för den som idag
är utan arbete, den är lika viktig för den som har arbete. Vi vet, att för att klara av de
framtida kraven i arbetslivet kommer det att krävas återkommande utbildning oavsett
bransch eller yrke. Det är detta som bruka kallas det livslånga lärandet.
(Ledaren i Centrumtidningen december 1997)

Vad institutionerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt är det som framöver vägleder oss i detta kapitel. Som vi tolkar kursstarterna producerar varje anordnares aktiviteter anspråk på deltagares identiteter. Vi beger oss så till de tre utbildningsanordnare
som närmare följts i Nystads kommun; Komvux, Folkhögskolan och Liber Hermods
flexgymnasium (Liber). I kapitel 4, liksom i följande kapitel 5 om undervisningens
8

Merriam & Caffarella (1999, s 58). Författarna resonerar kring rekrytering till vuxenstudier och citerar
Benn (1997, s 34): ”Adult education does not choose its students, they choose (or do not choose) adult
education”.
9
Rekryteringsvägarna som deltagarna berättar om i studien överensstämmer med Berndtssons beskrivning kring deltagares val av skolform (2000, s 128).
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anspråk, lämnas deltagares meningsskapande därhän. Fokus är hur identiteter iscensätts
genom utbildningsanordnarnas aktiviteter, vem förväntas de vuxna vara när de träder in
på arenan? Deltagarnas första möte med utbildningsinstitutionen, ”uppropet” som pedagoger säger, tolkas som symbolhandling för vad institutionen ”är” eller vill vara.10 Vid
ett sådant tillfälle synliggörs handlingar som upprätthålls som något självklart, det
rutiniserade eller för-givet-tagna.11 Kursstarterna ses som centrala; för det första som
självpresentation ansikte mot ansikte i förhållande till deltagarna, för det andra i meningen hur man direkt eller indirekt relaterar sig till andra utbildningsanordnare.12 Där
sitter vi nu tillsammans med vuxna kommuninvånare som planerar att börja studera.

Vuxenstudier på Komvux
Komvux inryms i samma lokaler som grundläggande yrkesförberedande gymnasieutbildning och uppdragsutbildning. Grundläggande vuxenutbildning och Sfi13 finns även
i huset. Verksamheten bedrivs i en nyrenoverad industrilokal och intrycket av en
galleria, ett modernt köpcentrum tonar fram. Entrén är luftig med högt till tak och ljuset
strålar in genom stora glasytor och öppna trappor. Vid ytterdörrarna finns enorma
anslagstavlor med oändlig information. Trots all information är det enkelt att hitta under
tydliga och välordnade rubriker. Någon verkar organisera och uppdatera tavlan
omsorgsfullt. På bottenplan finns cafeteria och restaurang men hur hittar man vidare i
huset? Om man följer den första trappan finns på andra våningen en aula, undervisningslokaler, bibliotek och lärares arbetsrum. Överst i huset är administrationen med
studerandeexpedition, rektorer, vaktmästeri och personalrum. Under ett och samma tak
samsas nära 900 studerande, både vuxna och ungdomar. I kapprummet vid personalrummet hänger vi av oss kläderna. Det dröjer inte förrän någon tar initiativ, hälsar oss
välkomna och beskriver var vi ska vara. Trots utbildningsanordnarens storlek och
husets, låt oss säga ”skolanonyma,” utformning lägger personal snabbt märke till främlingar i miljön. Vi letar oss fram till hörsalen där vi ska vara första dagen:
Vi är i Hörsalen hos en utbildningsanordnare i Nystads kommun. Det är en solig
vinterdag, klockan är tio i tio. Människor anländer allt eftersom. Några går fnissandes
och småpratandes i grupp, en och annan hastar in med andan i halsen, medan andra
beslutsamt stegar mot en sittplats. Vissa närmar sig dörröppningen, med osäkerhet
och tveksamhet i blicken; Vad gör jag här? Ett ögonkast på armen, en titt ut i rummet;
är det rätt tid, rätt plats? Någon släntrar in med blicken fäst på bakre raden. Kropps10

På Komvux är det rektor som inleder kursstarten och har störst talutrymme. När det gäller Liber
Hermods har regionchefen delegerat ansvaret till en anställd som är produktionsansvarig. På Folkhögskolan har rektor delegerat ansvaret till en lärare som har erfarenheter av ledarskap på skolan.
11
Larsson (1993a). Designen är inspirerad av författaren som ur förhandlingsperspektiv studerat första
mötet mellan vuxna deltagare och pedagoger. Samtidigt menar vi att deltagarna redan förhandlat kring
utbildningsanordnare då de kommer första gången. Det initiala mötet har symboliskt redan skett genom
att de vuxna möter ryktesspridning, annonser, information från vägledare och broschyrer att ta ställning
till i fråga om utbildningsanordnare.
12
Nespor (1994, s 6–27). Författaren betonar att interaktion inte bara sker mellan människor eller objekt
som finns närvarande fysiskt i en situation. Han argumenterar för att betrakta människor som nätverk,
vilket betyder att man i bestämda situationer också interagerar i förhållande till frånvarande aktörer och
objekt. Författaren inspireras av Callon’s ”actor-network” theory ”Understanding those flows, however,
isn’t just a matter of understanding ”individual” trajectories … but of understanding the on-going social
activities that enmesh the entire network … A way of thinking about how people move into (become
enmeshed in) fields of practice understood as organizations of and ways of producing activities, spaces,
and times” (s 12).
13
Svenska för invandrare (Sfi).
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rörelsen skulle kunna signalera ointresse. En annan skyndar in i sista minuten, tittar
igenkännande mot en bänkrad och vinkas dit av kompisarna. Prick tio mörkläggs den
luftiga, cylinderformade lokalen och hög musik strömmar ur högtalarna. Vi omsluts av
Queens ”We are the champions”. Ett bildspel av skolans visioner visas på stordia,
situationer från undervisningen fladdrar förbi. Musiken tonar ut, ljuset tänds. Människor ser sig omkring, utbyter blickar och ler.
Rektor kliver upp på scenen, hälsar alla välkomna och säger sitt namn. Kring scenen
finns också andra i personalen; studie- och yrkesvägledare, administratörer och några
lärare. Rektor visar en organisationsskiss över skolan. Närvaro på skolan betonas,
någon skriver telefonnummer på tavlan. Deltagare uppmanas ringa för att anmäla
sjukfrånvaro. Studievägledaren informerar om att schemaläggningen måste ändras
eftersom ämneskrockar uppstått. Efter en stund avbryter rektor och hänvisar till studieoch yrkesvägledarens expedition för de som berörs av justeringarna. Elevrådets ordförande informerar om rådet och uppmuntrar alla att delta. Rektor betonar elevrådets
roll i arbetet med att forma och utveckla skolan. Vi kallas upp på scenen och presenterar studien av Kunskapslyftet i kommunen. Vi berättar att vi finns med i skolvardagen och intresserar oss för studerandes upplevelser av studierna. Rektor beskriver
grunder för kursantagning och hur studier bedrivs vid skolan. Han säger att varje
lärare är skyldig att redovisa de betygskriterier som ligger till grund för betygen.
Deltagare uppmanas att ta initiativ till sådana diskussioner om de uteblir. Rektor går
igenom skolans pedagogiska arbetsplan där den röda tråden mynnar ut i orden: ”Här
hos oss försöker vi alltså komma bort från den gamla, traditionella skolan.” Sammankomsten avslutas med att en lärare berättar vem som ansvarar för vilken kurs och
vilka salar att träffas i efter kursstarten i aulan.
(Fältanteckning januari 1999)

Att bli vinnare i vuxenstudier
Inledningen med mörklagd lokal och bildspel ackompanjerat av rockballaden ”We are
the champions” för tankarna till en konsert eller tävlingsarena, snarare än ett upprop.
Rocklåten avviker från traditionella sånger eller klassiska musikinslag man kopplar
samman med utbildningssammanhang. Aktörerna skapar ett brott, söker skillnader
mellan deltagarnas tidigare studieerfarenheter och vad de nu ska möta. Musikvalet ser vi
som uttryck för att vuxenstudierna medför arbetskrävande insatser och kan bli tuffa för
många. Lön för mödan utlovas, om målet nås infinner sig segern, de vuxna kan bli
champions. En annan tolkning är att låtens refräng tillskriver deltagarna identiteten som
vinnare och att se framåt, bara genom beslutet att börja på Komvux. Att ta steget till
vuxenstudier uppmuntras genom hyllningssången, framtiden ter sig ljus. De som valt att
studera är ”räddade” till skillnad från dem som avstår vuxenstudier. På så vis upprätthålls diskursen livslångt lärande. Men budskapet att se sig som vinnare kan också tolkas
som en ironisk gest. Den intensiva kampanjen i Nystad av Kunskapslyftet, betydelsen
av livslångt lärande och krav på formell kompetens producerar vuxenutbildning som
normalitet. Kortutbildade som avstår erbjudandet avviker från normen. De riskerar
istället för lärande, att förbli outbildade, därmed dömda till livslång arbetslöshet.

Aktiva deltagare i en förnyad skola
Samtidigt som musiken högljutt strömmar ur högtalarna visas ett bildspel. Bildspelet
innehåller pedagogiska situationer; studerande och lärare i samtal, studerande i självstudiesituationer eller i grupparbete. Bilderna är hämtade från utbildningsanordnarens
kurser och program. Teoretiska och yrkesinriktade kurser presenteras. Materialet används som resurs för att framställa sig som förnyad genom mångfald av innehåll och
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arbetsformer som bildspelet visar. Ingenstans finns klassiska bänkrader med stillasittande deltagare och mässande lärare. Som studerande deltar i man olika aktiviteter
och dialog är centralt. Bilderna signalerar de vuxnas huvudroll i studierna, medan lärare
figurerar i bakgrunden. Vi tolkar det som markering mot föreställningen om lärare som
föreläsande ämnesexpert och studerande som passiv åhörare.
Rektors ord ”Här hos oss försöker vi alltså komma bort från den gamla, traditionella
skolan” förstärker bilden av att förändringens vindar blåst in hos anordnaren. Hur kan
då en traditionell skola beskrivas? Vår tolkning är att aktörerna kategoriserar lärarledda
lektioner, läxor och prov som givna aktiviteter. Motbilden handlar om att organisera
studierna som grupparbete och självstudier utifrån aktiva deltagares behov. Lärare positioneras som handledare, därmed betonas studerandes ansvar för studierna. Som vuxenutbildningsanordnare gör Komvux anspråk på att visa sig förändringsbenägen, att vara i
takt med tiden. Rektors uttalande kan kopplas till allmänna debatter om skola och
vuxenutbildning. En metoddiskurs används som markeras genom studerandeaktivitet,
deltagares behov, kreativa arbetsformer, sökande av kunskap eller ny pedagogik. Diskursen kan förstås i relation till reformeringstänkande av vuxenutbildning i satsningen,
Kunskapslyftet. I talet om vuxenutbildning framställs ofta Komvux som bromsklossen,
medan nya eller privata utbildningsanordnare antas borga för förändring. Rektors
budskap blir på så vis markör i relation till andra anordnare av vuxenstudier. Uttalandet
är ett sätt att göra upp med beteckningen som förlegad skolform, Komvux är under
förnyelse.

Deltagarpositioner – studieintresserade och ofrivilliga
Hur framställs då de vuxna i sammanhanget? Deltagarna är centrala i skolans arbete.
Elevrådet har betydelse för skolans förändringsarbete och den pedagogiska arbetsplanen
uppmuntrar deltagarinflytande. Rektor legitimerar de vuxnas position i beskrivningen
av betygskriterier. Han säger att lärarna är skyldiga att redovisa kriterier som ligger till
grund för betyg, men de vuxna förväntas vara aktiva och ställa frågor. Genom att hänvisa till studerandes och lärares rättigheter och skyldigheter visar rektor att han som
ansvarig för verksamheten riktar bestämda förväntningar mot båda parter. Det gör att
deltagar- och lärargrupperna likställs som aktörsgrupper inför positionen som rektor.
För deltagare är det viktigt att bli rättvist bedömda. För lärare är våndan stor inför
betygssättning. Det är inte ovanligt att förhandlingar mellan deltagare och lärare handlar
om just omdömen på prov eller kursbetyg. Genom att betona deltagarnas rättigheter
befästs å ena sidan deras underordning i relation till lärare. De behöver helt enkelt
rektors stöd för att bevaka sina intressen. Å andra sidan kan markören ses som just det
motsatta, de vuxna likställs med lärarna inför rektor. Skolans sätt att organisera undervisningen medger viss frihet i tid och rum. Utöver ett par schemalagda lektioner i
veckan per ämne hanteras studietillvaron som de vuxna vill. Studiearbetet är inte
avgränsat till själva klassrummet, men en förnyad skola kräver deltagares engagemang
och ansvar för studierna utöver lektionstid. Den deltagarposition som konstrueras tar
utgångspunkt i att de vuxna är där för att de är intresserade. I själva verket kan det
tolkas som att det ansvar som tidigare betraktades som lärares har förskjutits till deltagarna. Det tar initiativ i studierna; söker information, fattar beslut i arbetsprocessen
och bestämmer ambitionsnivå.
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Samtidigt krackelerar bilden av eleven som studieintresserad och ansvarstagande. Klassiska skolinslag som schema och närvaro ges stort utrymme på kursstarten. Det intressanta är att diskussionerna saknar pedagogiska argument. Aktörerna talar inte om närvaro som en förutsättning för lärande. I stället markeras att olovlig sjukfrånvaro sanktioneras med utebliven ekonomisk ersättning. Framställningen konstruerar en deltagarposition som motpol till den tidigare. Utgångspunkten synes vara att eleverna är ointresserade och ovilliga att axla ansvar för studierna. Med hot om sanktioner tvingas de helt
enkelt till deltagande. I relation till lärares uppdrag blir deltagares uppgift att förhålla sig
till de spelregler som gäller. Samtidigt kan närvarodiskussionen ses som perspektivtagande. Studie- och yrkesvägledare berättar att studieekonomin är avgörande för deltagande i vuxenstudier. Det är centralt för de vuxna att finansieringsfrågan är löst eller
omedelbart ordnas för att påbörja studier. Flertalet studiefinansieringsformer förutsätter
dessutom att de vuxna närvarar på skolan. Att ge närvaron utrymme vid första tillfället
visar på så vis respekt för vuxnas vardagliga dilemma, att få ekonomin att gå runt. Dras
trådarna samman är vår tolkning att aktörerna vid kursstarten konstruerar två deltagarpositioner som är möjliga för de vuxna att erkänna eller spela ut. Den ena eleven är
van vid studier och drivs av eget intresse, agerar självständigt. Den andra eleven använder studierna som ett sätt att finansiera vardagen, är tvingad till vuxenutbildning. Å
ena sidan kan deltagarpositionerna ses som varandras motsatser. Olika relationer formas
mellan elever och lärare på institutionen. Å andra sidan menar vi att båda är relaterade
till anordnarens aktiviteter, sätt att organisera kunskapsinnehåll och arbetsformer.
Deltagare som iscensätter identiteter som rör sig mellan att vara studieintresserad och
tvingad kan hanteras genom logiken i arbetsformerna som utgår från att var och en tar
ansvar för sig själv, därmed studierna.

Skolämnen och betyg
Genom att tala om betygskriterier sätter rektor talet om bedömning av kunskap på agendan redan vid första mötet. Studier på Komvux handlar om att rikta uppmärksamheten
mot skolämnen, det är det som räknas som kunskap. Genomförda studier ska mynna ut i
betyg. Det framstår som självklart projekt att meritera sig för arbete eller vidare studier.
Här möter eleverna ett rättssäkert system med saklighet, bedömningar sker inte godtyckligt. Bilden formas av skolan som kapabel till objektiv bedömning av både elevers
förkunskaper och utvecklade kunskaper. Att framställa verksamhetens kärna som skolämnen markerar också relationerna mellan aktörerna på arenan som strikt avgränsade
från vardagliga förhållanden. Budskapet är att skolan är ett bestämt sammanhang
avgränsat från andra aktiviteter, identiteter och relationer. I skolan ser man varandra
som elever och lärare. Skolan framställs som en arena där övriga relationer skjuts åt
sidan. De formella positionerna elev, lärare och rektor liksom fokus på skolämnen
skapar en distanserad hållning. Även om stämningen på kursstarten kan betecknas som
lättsam, ramas hela situationen in med en utbildningslogik. Andra resurser rektor använder vid kursstarten är en organisationsskiss och information om antagningsproceduren.
Organisationsskissen förstärker bilden av skolan som isolerad företeelse med olika
utbildningar, elev- och personalgrupper. Det är centralt att de studerande förstår sig på
hur skolan är organiserad, hur verksamheten hänger ihop under det skyddande taket.
Tolkningen vi fört om att den här utbildningsanordnaren framställer sig och relevanta
aktiviteter som avgränsat från deltagarnas vardagsliv, utanför väggarna kan ifrågasättas.
Ett annat bud kan handla om det motsatta, att institutionens aktiviteter och logik som de
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formas med just är i samklang med vardagliga förhållanden. I arbetslivet formas professionella relationer med krav på prestationer och meritering för att avancera. Arbete
organiseras utifrån bestämda hierarkier och olika ansvarsområden. Krav på människors
anpassningsförmåga, personligt ansvar och förmåga att förstå de sammanhang som omgärdar arbetet är kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden, oavsett arbetets
karaktär. På så vis kan vi vända på kuttingen, därmed få ökad förståelse för vad det
betyder när de vuxna säger att Komvux är en vanlig skola. Utbildningsanordnarens sätt
att organisera studier, göra anspråk på de vuxna som elever är bekant, det motsvarar
deras förväntningar.

En varierad deltagargrupp
På Komvux formas kunskaper med ämnesdiscipliner som resurs och i förhållande till
formella kurs- och läroplaner. Kunskaperna prövas genom arbetsuppgifter, hemskrivning, prov och projektarbeten som ger betyg utifrån Skolverkets kriterier. Den deltagarposition som konstrueras på kursstarten kan beskrivas som enhetlig i meningen att alla
deltagare förväntas agera i linje med inramningen, som elev på en skola. Samtidigt
synes de deltagaridentiteter som skapas motsägelsefulla. Å ena sidan framställer man de
vuxna som intresserade, studievana och målinriktade, å andra sidan som ett tvingat
kollektiv i behov av disciplinering för att finna mening i studierna. När rektor resonerar
kring deltagargruppen är variation nyckelordet:
Vi har nånstans sju, åtta hundra vuxna som läser. Jag är övertygad om att det är
hundra som drar benen efter sig, den målgruppen har vi i samhället. Sen har vi den
här gruppen som vill förkovra sig som gått hemma länge och fått en insikt. Det är ju
dom som är härliga att jobba med. Det är ju dom som går härifrån som ett huvud
högre och blicken fäst framåt, det är ju dom som är så sköna. Sen har vi dom som
bara kommer hit och gnetar med sina jävla betyg fast dom har bra betyg från
gymnasieskolan … Det är en jävla lyxkonsumtion av pedagogik tycker jag. Men så är
det, i hela landet vi har ett system som gör att det är möjligt. Sen har vi naturligtvis
dom som är otroligt målmedvetna som jobbar, sliter är här på kvällarna som den
gamla Aftonskolans modell ungefär, för dom vill nåt annat med sitt liv.
(Ulf, rektor maj 1998)

Själva navet i rektorns resonemang är att deltagargruppen är en blandad skara. Det
framställs som fakta, något han måste förhålla sig till. För det första finns här de mindre
studiemotiverade ”som drar benen efter sig, den målgruppen har vi i samhället”. För det
andra finns arbetslösa eller föräldralediga som efter moget övervägande tar steget till
vuxenstudier ”som gått hemma länge och fått en insikt”. För det tredje finns deltagare
som kombinerar vuxenstudier med arbete ”som den gamla aftonskolans modell” samt
för det fjärde konkurrenskompletterare som ”gnetar med sina jävla betyg”. Som vi tolkar det invänder rektor mot den sista gruppen. Resurser till vuxenutbildning kan användas på bättre sätt än till konkurrenskomplettering. Men beslutet är fattat av någon annan
och rektor konstaterar att den strategin är möjlig genom Komvuxsystemet, ”i hela landet
vi har ett system som gör att det är möjligt”. Deltagarna på Komvux framställs som
aktörer med skilda avsikter, de använder studierna på skilda sätt. Samtidigt finns ett
gemensamt drag i konstruktionen av deltagargruppen. I rektors framställning har de
vuxna särskilda mål med deltagandet, de blir självständiga aktörer som driver egna
projekt. Kategorierna visar också att deltagarnas avsikter pekar framåt. Deltagarna har
planer för framtiden där Komvux är ett medel eller mellanstation för att komma vidare.
Deltagarna framställs som att de är på väg någonstans, i den rörelsen är Komvux ett
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inslag, skolan blir en verksamhet med deltagare på väg åt olika håll. Här utgör den
första kategorin, de begränsat studiemotiverade, ett undantag. Rektor konstaterar att den
gruppen finns, vare sig han vill eller inte, ett faktum att förhålla sig till. Berättelsen om
en varierad deltagargrupp synliggör en för-givet-tagen utgångspunkt; Komvux är en
utbildningsanordnare som vänder sig till alla, oavsett studiemål. Vuxenstudier hos
anordnaren kan användas till det mesta. Men logiken i anordnarens aktiviteter är att
deltagarna kan anpassas i relation till dagens samhälle, till de krav som ställs på kommuninvånarna.
Nystadsbornas intresse för vidare studier framställs som begränsat.14 Högskolestudier
kopplar gemene man samman med att flytta från kommunen. Ett sådant ställningstagande menar Ulf att många tvekar inför, ”dom är födda här, dom vill bo här, verka
här, dom har satt barn till världen här, dom har skaffat sig hus och massa annat”. Med
utgångspunkt i rektors sätt att resonera kan anspråket på eleverna förstås på annat sätt.
Det vi beskriver som motsägelsefulla deltagaridentiteter kan tolkas som perspektivtagande i förhållande till studerande. Som vi tolkar det är logiken att deltagarna är olika.
Olikheten är både bakåtriktad och framåtriktad. Bakåtriktad på så vis att eleverna har
olika erfarenheter, framåtriktad i meningen att deltagarna använder studierna på olika
sätt. Tar vi fasta på variationen formas ett varierat anspråk. Vissa deltagare driver sina
intressen, tar ansvar för sina studier medan andra behöver ett slags tvång för att hantera
studier på Komvux. Dels finns projektet att deltagarna ska lära sig ta ansvar för studierna inför vidare utbildning. Här talar aktörerna till deltagare som planerar framtiden i
relation till högskolestudier. Det är lätt att föreställa sig att de är i samklang med lärares
syn på utbildningsuppdraget. Dels finns deltagare som har begränsat studieintresse och
använder studierna till annat. Då finns disciplinerande åtgärder att ta till som får materiella konsekvenser för eleverna. På så vis kan anspråken ses som symboliskt erkännande av en mångfasetterad deltagargrupp. Samtidigt finns ett förenande drag i anspråket, att deltagarna agerar utifrån positionen som vuxenstuderande.

Komvux signum – en skola i tiden
Komvux verksamhet organiseras via skolämnen, scheman, närvaroplikt och betygskriterier. Det som räknas som kunskap är skolkunskaper som formas utifrån ämnesdiscipliner som senare objektivt bedöms. Utbildningsanordnaren garanterar att innehållet är relevant, nationellt gångbart och att bedömning av studerandes prestationer formas
av formella kriterier, är rättssäkert. Lärare och elever tilldelas olika positioner. De
vuxna deltar i formell utbildning som gör anspråk på dem som elever. De vuxna förväntas uppträda som disciplinerade elever, anpassa sig till rådande spelregler. I Komvux
presentation av sig själv tolkar vi det som betydelsefullt att tala om förnyelse. En
markör är att ta avstånd från det traditionella, att positionera sig som en skola i tiden.
Aktörernas framställning att vara en skola i förändring betraktar vi som att producera
normalitet. Att vara på väg från den traditionella skolan är mer regel än undantag, om vi
ser till det offentliga samtalet om vuxenstudier. På så vis blir framställningen att vara en
föränderlig aktör uttryck för att just vara en vanlig utbildningsanordnare i dagens
vuxenutbildning.

14

Konstruktionen stämmer överens med statistik över kommunens utbildningsnivå som är lägre än riksgenomsnittet.
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Vi kompletterar bilden av Komvux med hur anordnaren framställer sig i text.15 Komvux
beskriver sig som en utbildningsanordnare för alla medborgare för att minska kunskapsklyftorna i samhället. Bra utbildning påverkar människor som individer, medborgare
och som yrkesverksamma, därmed samhället. Deltagarna erbjuds utbildning som motsvarar samhällets omedelbara men också långsiktiga behov. Livslångt lärande och kontinuerligt behov av utbildning betonas med hänvisning till snabbare förändringstakt och
samhällets ökade komplexitet. Dagens och morgondagens samhälle gör att människor
ställs inför krav på självständighet, ökat ansvarstagande och fler kunskaper. Deltagarna
ska genom studierna utveckla förmågor som kreativitet, samverkan och hantering av det
ökade informationsflödet. Komvux signum framstår som en utbildningsanordnare i
tiden, med livslångt lärande som ledstjärna.

Vuxenstudier på Folkhögskola
På Folkhögskolan finns utöver allmänna kurser invandrarkurs, genuskurs, intensivspråk
för invandrare på gymnasienivå, mediakurs, skrivarkurs och estetisk kurs. Det är för
tillfället brist på utrymme bland de 240 deltagarna, några kurser är förlagda till centrum
i väntan på att lokaler renoveras i det gamla Nystad, där all verksamhet ska samlas på
ett ställe. Allmän kurs och annan verksamhet delar tillfälligt trappuppgång med en
smådjursklinik, doften av narkosmedel letar sig ända in i skolans lokaler. Verksamheten
är inrymd på två våningar, i den nedre finns lärarrum och undervisningssalar. På övre
plan finns hemklassrum, administration, datarum och bibliotek. Klasser turas om att
sälja fika och städa i det gemensamma fikarummet. Utöver det provisoriska fiket finns
också matrum med några microvågsugnar för både deltagare och personal. Annars är
det nära till fik, matställen och affärer eftersom skolan är i hjärtat av Nystad. När man
kommer till övre våningen till studerandeexpeditionen känns det som att kliva in i en
lägenhet, färger och form påminner om sent 70-tal. Det är trångt bland utställningsföremål och projektarbeten. De små ytorna, tapeter, färger och möblemang bidrar till en
familjär känsla. Utsikten från våningen är fantastisk med ovanlig vy över både hustak,
gatuliv och storslagen natur. När vi kommer, ges information om att skolstarten tar plats
i Folkets hus. Vi tar oss dit och väntar på att få börja på dagfolkhögskolan:
I teatersalongen i Folkets hus formerar sig rektor, lärare och övrig personal på scenen.
De väntar på startsignalen för ett musikaliskt framförande. I salongen sitter deltagare
och pratar, ett sorl hörs medan vi väntar. Fjolårsdeltagarna tar upp melodislingan
”Dom bara förbereder sig”. Startsignalen uteblir, kollegiet på scenen börjar sjunga
”Välkomna ska ni vara” när var och en liksom känner för det. Personalen är glada,
prasslar med sångtexter och ger intryck av att den som hittat ett instrument, helt enkelt
spelar. Publiken fnissar eller klappar händerna i takt och sjunger med. Några deltagare ser sig förvånat omkring. När sången tonat ut informerar en lärare om skolans
organisering: ”Här är vi ungefär 200 personer och av oss alla är det ungefär 20 som är
personal.” Han beskriver skolans grundvärderingar och utgångspunkter i undervisningen: ”Det handlar om att ni ställer frågor till omvärlden, varför finns rasism och
kvinnoförtryck? Jag menar att människan är en skapande varelse, hon lär sig inte
genom korvstoppning … Skolan har ett ben i skapande verksamhet och ett ben i internationalisering … Kanske är det länge sen ni studerade? Ni är ängsliga för vad det
ska innebära och jag hoppas ni ser skillnader från er gamla skola … Hos oss är
diskussion och samarbete av stort värde och därför ska ni vara mycket på skolan.”
Elevkårens ordförande får ordet och hälsar alla välkomna. Han säger att det är viktigt
att vara en del i skolans liv, att vara aktiv i olika intressegrupper för att styra skolans
15

Ur informationsfolder från Komvux.
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inriktning. Ordföranden betonar elevernas närvaro och liknar skolan vid ett växthus:
”Här kan man växa som människa!” Läraren tar vid och ramar in de individuella
presentationerna av personalen med att inte bara eleverna ska må bra på skolan,
lärarnas fysiska och psykiska hälsa ska inte glömmas bort. Innan sista sången framförs, en gammal kampsång, värderar läraren deltagarnas studieval som gott. ”Här kan
alla växa, få studiesjälvförtroende … Man kan studera och det är våra lärare bra på,
att alla känner sig duktiga. Det är viktigt att ni blir en del av skolan, en del av kollektivet. Det är viktigt att ni har behörighet som människor här, alla är välkomna hit.” …
Jag är övertygad om att ni växer som människor efter det här året!
(Fältanteckning augusti 1998)

Att växa som människa
Ett mål med deltagandet är att de vuxna ska förändras, de ska ”växa” som människor.
Den formuleringen presenteras inte bara första dagen, utan återkommer i samtal med
olika aktörer på Folkhögskolan. Ser vi till rektors beskrivning är avsikten att studierna
sätter spår på flera arenor, det handlar om ”att leva ett bättre liv”:
Du ska ha formulerat för dig själv ett mål, och har du uppnått det när du slutar, det tror
jag är det viktiga, så målsättningar kan se olika ut. Sen tycker ju jag i alla fall att har
man fått ökad förståelse och intresse för dom idéer för dom studier och kunskapsmål,
ökat intresse för vårt mål, för vår profil och dom kunskaper du har vart med och
utvecklat på skolan … Det är också viktigt att du vet mer om dig själv, vad du vill som
människa. Inte för mycket fokuserat på den rena yrkeskarriären … Vi lär inte bara för
arbetslivet utan för att utveckla oss, leva ett bättre liv … Vi får inte bli för fixerade vid
arbetslivet, det är viktigt att utveckla medborgarrollen, personliga växten. Dom sakerna står inte i motsatsförhållande till varandra. Inte minst med tanke på att arbetsliv
kräver människor som har förutsättningar för större flexibilitet, social kompetens …
Ibland blir man trött på det, men någonstans står det ju ändå för något som är viktigt.
(Olle, rektor maj 1998)

I rektorns berättelse är själva navet att de vuxnas liv kan förändras genom studier.
Folkhögskolestudierna ska bidra till livet i vid mening, ”det är också viktigt att du vet
mer om dig själv, vad du vill som människa” och ”vi lär oss inte bara för arbetslivet
utan för att utveckla oss”. Som vi tolkar det använder Olle deltagarnas snävare koppling
mellan vuxenstudier och arbete som en kontrast att spela mot. Det handlar visserligen
om att hantera arbetslivets krav bättre. Men såväl medborgarbildning som personlig
utveckling är centrala kunskaper att ha i ryggsäcken. Poängen i resonemanget är att det
ena inte utesluter det andra. I själva verket hänger det ihop på det viset att människans
egen utveckling skapar social kompetens, något man efterfrågar i arbetslivet. Man kan
sammanfatta det hela som att studier handlar om att bli en bättre fungerande människa i
samhället. Rektorn invänder mot sättet att resonera kring ”större flexibilitet, social kompetens”. Även om han ställer sig bakom uttalandet markeras att det upprepas som ett
mantra, ”ibland blir man trött på det, men någonstans står det ju ändå för något som är
viktigt”.
Olle ser gärna att deltagarna uppmärksammar Folkhögskolans ideologiska profil och
politiska idéer. Han formulerar det som ”sen tycker ju jag i alla fall att har man fått ökad
förståelse och intresse för dom idéer för dom studier och kunskapsmål, ökat intresse för
vårt mål, för vår profil”. Här framstår det som centralt att delta i den kollektiva verksamheten, ”dom kunskaper du har vart med och utvecklat på skolan”. Sättet att resonera
känner vi igen från kursstarten, det handlar om att delta och skapa kunskap tillsammans.
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På så vis framstår anspråket på deltagarpositionen som vidare, de vuxnas identiteter och
tillhörigheter blir en resurs för den gemensamma bildningsresan.

Skolan som ett kollektiv
I salen blandas deltagare som är nya med fjolårsstuderande, specialkursare med
deltagare på Allmän linje. Etablerade relationer finns mellan de vuxna, även bland de
nya deltagarna. Rektors inledande ord ”här är vi” symboliserar, vad vi förstår, något
centralt på skolan. Studerande och övrig personal betraktas som medlemmar i samma
kollektiv. Det demonstreras genom att medverkande på scenen inte bara är rektor och
lärare. Här finns också vaktmästare, kurator, studie- och yrkesvägledare samt
administrativ personal. Deras välkomstsång förstärker bilden av ett ”vi”. Aktörerna
sjunger hellre än bra, själva framträdandet ger intryck av att vara spontant. Vi förstår
budskapet som att delta i aktiviteten har större betydelse än resultatet, ett perfekt framträdande. Fjolårsstuderandes bemötande, att förenas i en sång i väntan på personalen,
tolkar vi som uttryck för medlemskap i skolans kollektiv. Många åhörare har tillhörigheter till medverkande på scenen. Det prestigelösa välkomnandet sprider leenden i
salen. Det handlar för de nya om att förvalta medlemskapet genom att ingå i och
utveckla Folkhögskolans gemenskap.
Symboliskt markeras avståndstagande från tidigare skolerfarenheter. Att studera på
skolan innebär något annat än de vuxna tidigare har erfarit. Genomgående betonas
gemenskapen och betydelsen av att bli en del i kollektivet. Lärare och elever utgör
tillsammans ett sammanhang där alla ska påverka och påverkas. Alla är välkomna att
delta utifrån sina förutsättningar, var och en efter sin förmåga. Estetiska aktiviteter är
återkommande inslag på Folkhögskolan. Att delta i verksamheten utifrån sin förmåga
ses som resultat i sig. På så vis kan deltagarnas självförtroende öka och de växer som
människor. Symboliskt menar vi att detta kommer till uttryck genom lärarnas till synes
spontana framträdande på scenen i Folkets hus. Lärarna sjunger och spelar hellre än bra,
men med glädje och engagemang. Vår tolkning är att personalen förkroppsligar ställningstagandet genom framträdandet första dagen.

En skapande människa
På kursstarten konstruerar aktörerna en människa som självständigt söker svar på frågor
och skapar kunskap. Vi förstår det som att deltagandet bygger på nyfikenhet, intresse
och engagemang. Identitetens kreativa sida förstärks genom att man presenterar estetisk
verksamhet som central. Den återkommer i undervisningen, såväl i arbetsformer som i
elevernas tillval. Man anordnar också temadagar med estetisk inriktning. En utgångspunkt är alltså att vuxna närmar sig Folkhögskolan med aktivt och estetiskt förhållningssätt. De framställs som centrala medaktörer i det arbete som väntar. När ledningen
talar om vem deltagaren är på Folkhögskolan använder han ordet ”människa”. Genom
den beteckningen tolkar vi det som att han inte bara vänder sig till studerande. Istället
framställs en pedagogisk grundsyn som innefattar alla, människor i hela världen. I
Folkhögskolans aktiviteter deltar man inte bara som studerande, utan som människa.
Det formar ett vidare anspråk, man innesluter hela livet i skolans famn, men inte vilket
liv som helst. På så vis löser man å ena sidan upp gränserna mellan sammanhang som
studier och vardag. De vuxna kan använda identiteter som formats utanför skolans
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värld. Aktörerna talar om deltagande som får konsekvenser på avgörande områden, helt
enkelt i deltagarnas liv, ”här kan man växa som människa”. Å andra sidan menar vi att
anspråket på att delta i Folkhögskolans aktiviteter som människa öppnar för olika identiteter. Men för den som ”bara” vill vara studerande, eller inte framlever livet såsom
skolans företrädare tänker sig, kan uppfordran tolkas som en utmaning. Att framleva
livet i dagens samhälle som humanist, estet eller civilisationskritiker är möjligen inte
helt enkelt. Det anspråk som Folkhögskolan gör på de vuxnas identiteter utgår från särskilda kriterier som inte självklart närvarar i deltagarnas liv.
När läraren beskriver verksamheten presenteras skolan som annorlunda. I talet markeras
Folkhögskolans särart, ”jag hoppas ni ser skillnader från er gamla skola”. Framställningen positionerar Folkhögskolan i förhållande till deltagarnas erfarenheter från ungdomsskolan men också till andra vuxenutbildningsanordnare. Man är ett alternativ, en
skola som identifierar sig genom att vara vad andra inte är. Ett annat exempel är när
ordet ”korvstoppning” används. Beteckningen fungerar som markör i meningen att vara
motpol till den syn på lärande som han konstruerar med orden ”människan är en skapande varelse”. Som vi tolkar det rymmer uttalandet en kritisk undertext, korvstoppning
är verksamhet som förekommer hos utbildningsanordnare där deltagaren intar passiv
roll som mottagare. Att spela med kontraster blir en resurs i framställningen, andra
utbildningsanordnare står för det man tar avstånd ifrån.

Ängsliga elever
I talet om vad som väntar på skolan, framställs de vuxna som en grupp att hantera med
varsam hand. Talarens ord ”ängsliga” och att skoltillvaron kan framstå som främmande
tecknar bilden av deltagarna som ömtåliga och oerfarna. Vi menar att anordnaren utgår
från att de har obehagliga erfarenheter från skolan eller är ovana vid studier, ”kanske är
det länge sen ni studerade”. Att vara ängslig produceras som normalitet. Vi tolkar det
som perspektivtagande i förhållande till deltagarna. Känslan av oro förs fram som normal och legitimeras på så vis. Genom att Folkhögskolan baserar sin presentation på
annanhet i förhållande till de vuxnas skolerfarenheter, ”jag hoppas ni ser skillnader från
er gamla skola”, producerar man sig som ett alternativ till tidigare skolgångar. Det uppmuntrar att göra sig av med tidigare skolmisslyckande.
Med en kritisk hållning kan vi tolka det som att Folkhögskolan gör anspråk på att hantera deltagarnas svårigheter. Den position aktörerna konstruerar är att de vuxna utifrån
sina skolerfarenheter eller ovana vid studier är osäkra inför deltagandet. Vi menar att en
intressant sida av framställningen är att den är bakåtriktad. Folkhögskolans självpresentation görs i förhållande till historien, tidigare skolerfarenheter. Följer vi en relationell
logik kan vi påstå att framställningen av den vuxne som utsatt gör Folkhögskolans
lärare till rådgivande terapeuter. Det skapas ett beroendeförhållande mellan den som
behöver och den som är behövd.16 Den metafor som elevkårens ordförande använder,
”att växa”, ser vi som ett sätt att klä relationerna. Deltagarna är växter som ska hanteras
omsorgsfullt av kunniga trädgårdsmästare.

16

Alheit (1995). Författaren för ett resonemang kring vuxenutbildning som terapi eller yrkesträning.
Perspektivet som förs fram förhåller sig kritiskt till båda förhållningssätten och menar att anordnare
istället borde ägna sig åt att professionellt stötta vuxna i att identifiera sina kunskaper genom att bemöta
dem som aktiva och självständiga aktörer.
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Vardagen som resurs i skolarbetet
Ser vi till vad som räknas som kunskap på Folkhögskolan förstärks bilden av att en särskild vardag sprider in i skolan. Lärare säger att deltagarnas frågor är utgångspunkt i
undervisningen. Vi tolkar det som markering av vilket innehåll man ägnar sig åt och hur
man studerar på Folkhögskolan. Genom att beskriva deltagarnas frågor som utgångspunkt synliggörs deras betydelse som medaktörer i själva studiearbetet. Sättet att tala
ger intrycket att det inte är självklart vad som räknas som kunskap. Man visar öppenhet
inför de vuxnas erfarenheter och intresse. Vi föreställer oss att deras frågor inte skapas
utifrån förskrivande kursplaner utan förankras i vardagliga funderingar. Formuleringen
”att ni ställer frågor till omvärlden” ser vi som inbjudan att använda en särskild vardag
som resurs i skolarbetet. I projektet ingår att de vuxna inte bara tar ansvar för egen
utveckling, utan vill bidra till förändring av samhället. Betoningen av förändring kan ses
som uttryck för Folkhögskolans politiska profil. För att de vuxna ska förändras bottnar
undervisningen i undersökande arbetssätt som utgår från tematiska och samhällsrelaterade frågor. De vuxna ses som aktiva varelser som självständigt söker svar på frågor och
läroboken ersätts av studerandes framtagna arbetsmaterial. Samtidigt som det som räknas som kunskap på Folkhögskolan framställs som förhandlingsbart stakas bestämda
gränser ut. Vilka frågor som helst faller inte inom ramen för vad som betraktas som
meningsfull kunskap. Den för-givet-tagna utgångspunkten är att det handlar om samhällsfrågor ur särskilda perspektiv. När läraren första dagen exemplifierar använder han
”rasism och kvinnoförtryck”. På så vis markeras att det som är centralt är samhällsrelaterade frågor med lokal eller internationell förankring. Konkretiseringen förstår vi som
relaterad till utbildningsanordnarens ideologiska profil. Fenomen som rasism och kvinnoförtryck betraktas som självklara frågor att fördjupa sig i.
En sida av studier på Folkhögskolan är att skola och vardag å ena sidan förenas genom
utgångspunkt i de vuxnas frågor. Å andra sidan tudelas skola och vardag genom organiseringen av studierna. Undervisningen binder upp de vuxna i tid och rum genom sammanhållna skoldagar. Deltagarna ska tillbringa stor del av sin vakna tid på skolan, det är
där man lär sig. På kursstarten argumenteras för att närvaro på skolan är betydelsefullt.
Man anför pedagogiska skäl i termer av att förutsättningar för lärande är diskussion och
samarbete. I praktiken betyder det att deltagarna tillbringar stor del av dagen i klassrummet eller i skolgemensamma aktiviteter. Man möts i aktiviteter som lektioner, grupparbeten, informationssökning, diskussioner, friluftsdagar, skolutflykter, kursråd, elevråd
eller skolråd.

Att mötas som människor
Drar vi samman trådarna från kursstarten framställer aktörerna Folkhögskolan som en
arena som gör anspråk på fullvärdigt medlemskap. De vuxna bjuds in att delta i kollektivet och förväntningar finns att de engagerar sig i skolan. Vi tolkar det som att
deltagande i vuxenstudier på Folkhögskolan går utöver en deltagarposition som kopplad
till kunskaper relaterade till ämnesdiscipliner. Även om skoltillvaron organiseras utifrån
ämnen eller tematiska studier, är anspråket på deltagarna vidare än så. På Folkhögskolan
handlar kunskapen om att intressera sig för samhällsfrågor, vara diskussionslysten och
engagera sig i skolan som helhet. Det formar i sin tur en deltagarposition som vidgas till
livet, till erfarenheter utanför Folkhögskolans värld. Men det är inte vilka erfarenheter
som helst som räknas. De identiteter som kan användas ska vara i samklang med sko-
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lans profil, därmed kunskapsintresse. De avslutande orden första dagen, ”att ha behörighet som människa”, understryker skolan som ett kollektiv. Man betraktar det som värdefullt att skapa gemenskap och forma nära relationer till varandra.
En sida av att vara medlem i samma kollektiv är, som vi förstår det, att man löser upp
skillnader mellan formella positioner. Att betrakta varandra som människor ramar in
tillvaron med personliga förtecken. Vi tolkar talarens beskrivning av själva organisationen med orden ”ungefär 20 som är personal” som uttryck för det. Ett annat exempel
är att ledningen betonar att alla ska må bra. Man framställer det som gemensam angelägenhet att prioritera lärarnas välbefinnande. Det förstår vi som ett sätt att markera
Folkhögskolans personal som i första hand mänskliga varelser. Människor har alla
kollektivt ansvar för varandra. Ytterligare exempel på uppluckring av gränser är att kårordföranden stöttar läraren och uppmanar deltagarna att närvara på skolan. Det kan ses
som markör av lärarpositionen att tala om närvarons betydelse. Omvänt synes detta i
sammanhanget vara en gemensam angelägenhet. Folkhögskolans presentation vilar
alltså på att alla ingår i samma symboliska enhet. Trots att det ligger nära till hands att
betrakta skolan som lärarens arena, tillskrivs inte den aktörsgruppen särskild position i
förhållande till annan personal. Detsamma menar vi gäller relationen deltagare och
pedagog. Genom att kategorisera sig som människa markeras snarare likheter än skillnader mellan parterna.
Samtidigt finns en annan berättelse, där pedagogers position framställs som särskild.
Han säger att de skapar ”studiesjälvförtroende” hos studerande, att lärare får alla att
känna sig duktiga. Utifrån det resonemanget menar vi att lärarnas insatser blir omistliga.
I själva verket utgör de en avgörande kraft för deltagarnas lärande. Lärarnas framskjutna
position genom uttalandet; ”lärarnas fysiska och psykiska hälsa ska inte glömmas bort”
kräver de vuxnas empati. Undertexten kan lyda, bråka inte med lärarna som har ansvarsfyllda uppgifter. Anspråket handlar om att vara lojal och erkänna Folkhögskolan som
kollektiv. Det kan å ena sidan verka besynnerligt att framställa läraren som jämlik. I
själva verket har de en bestämd position som skiljer dem från såväl deltagare som övrig
personal. Som lärare har de tolkningsföreträde när det handlar om att bedöma studerandes insatser. Å andra sidan förstår vi det som perspektivtagande i förhållande till de
vuxna. Vi föreställer oss att deltagare med obehagliga studieerfarenheter upplever en
befrielse. Lärarna framställs som mänskliga varelser. I skolan ska studerande och pedagog mötas som vuxna människor med ömsesidig respekt.

En utsatt och svårmotiverad grupp
Som vi tolkar Folkhögskolans institutionella inramning markeras ett rehabiliteringstänkande. Denna logik stagas upp av en humanism kring människans tillblivelse och
daning. Deltagarna ska utvecklas men inte i vilken riktning som helst. Central kunskap
är att engagera sig i Folkhögskolan och intressera sig för samhällsfrågor såsom skolans
profil tolkar dem. De vuxnas kreativitet och kollektiva aktiviteter är centrala. Ser vi till
den deltagarposition som aktörerna framställer på kursstarten handlar det om att
bemästra sin osäkerhet, frigöra en inneboende kreativitet och vara aktiv. Framställningen görs mot bakgrund av att tidigare skolerfarenheter antas ha skapat oro eller
”ängslighet”, de vuxna känner sig främmande inför studietillvaron. Medlemskapet på
skolan gör att de vuxna kan ”blomma ut”. Den bild Folkhögskolans företrädare målar
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fram av deltagargruppen är människor med olika svårigheter men med oanade möjligheter:
Förhoppningsvis är det här [Kunskapslyftet] att man upplever att man lärt sig mer även
om man då inte får ett jobb. För det är ju en viktig sak för många människor att man
har den här förväntningen att man ska komma ut i arbetslivet. Och även om man inte
gör det, att det här ändå ger kunskaper utöver arbetslivet. Igen, det här med personlig
växt. Man känner att man lärt mig, okej om jag inte fått jobb men jag har lärt något …
Lärarna ger signaler om att vi har idag fler människor som är svåra att motivera, inte
så lätta att ge lust. Har mycket jobbigheter kring sig som gör att man inte kan
koncentrera sig på studier.
(Olle, rektor maj 1998)

Som rektor beskriver de vuxna närmar de sig Folkhögskolan med förhoppningen att
studierna ska leda till arbete. Vi tolkar det som att han konstruerar gruppen som enhetlig
med det gemensamma draget att vara arbetslös. Det som driver vuxna till studier är
själva arbetslösheten i meningen att studier på sikt kan ge jobb. För deltagarna är
meningsfulla studier just sådana som leder till arbete. Rektorn har förståelse för deltagares vilja till arbete, men vill gärna att de ska se andra värden med vuxenstudierna.
Att studera skapar lärande som kan användas på vardagens alla arenor. Här använder
Olle lärande som resurs, det betraktas som väsentligt mål med vuxenstudier. På så vis
vidgar han den koppling studerande gör mellan skola och arbete till att gälla skola och
livet i allmänhet. Det handlar, som han formulerar det, om ”igen det är med personlig
växt”. I berättelsen om gruppen finns skillnader över tid. Dagens deltagare är ”svåra att
motivera, inte så lätta att ge lust”. Framställning får faktiska konturer genom att det är
lärarna som berättar hur det förhåller sig ”lärarna ger signaler om”. Han hänvisar till
omständigheter i vuxnas liv som stjäl uppmärksamheten från studierna. Vi tolkar det
som att deltagarna har besvärliga vardagar. En sida av Olles berättelse är att deltagarna
på sätt och vis blir offer för omständigheter. Aktörskapet lyfts från deras axlar, de ”har
mycket jobbigheter kring sig”. Att konstruera deltagargruppen som utsatt för tuffa levnadsvillkor i vardagen är något vi känner igen bland Folkhögskolans aktörer. Föreställningen ter sig som väl förankrad i verksamheten. Mot den bakgrunden kan vi förstå
hållningen att de vuxna ska hanteras med omsorg. På så vis framstår ställningstagandet
som perspektivtagande i relation till föreställningen om gruppen.
Folkhögskolans projekt uttrycks även första dagen genom lärares kommunikation i
klassrummet. Klassföreståndaren Bosse vill att de vuxna dels utvecklar ämneskunskaper
och lär sig vetenskapligt undersökande arbetssätt, dels återkommer han till att ”bildning
är mer än skolkunskap, lärande handlar om att göra andra saker än man tidigare gjorde”.
Bildning syftar till att förändra samhället, att minska orättvisor och förtryck av olika
slag:
Ja, varför ska ni gå här egentligen? För att få gymnasiekompetens och bildning.
Bildning är djupare än utbildning … Det är inte som på komvux, det här ska du kunna.
Innehållet ska styras av vad vi vill studera i klassen, i gruppen. Eleverna är med och
skapar skolan. Det är viktigt att ni är engagerade i allt som har med skolan och göra i
de olika grupperna vi har här … Du kan läsa om jämställdhet och skriva alla rätt på
provet men sen gå hem och slå din fru. Bildning kan också vara att titta på nya
program, ja förmågan att studera är lika viktig som resultatet i sig … Att vara med och
påverka samhället. Om jag blir riktigt förbannad, hur ska jag ändra på det? Utbildning
här handlar alltså om demokrati, att odla sig själv, att få eget självförtroende och
självkänsla.
(Bosse, klassföreståndare januari 1999)
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Folkhögskolans uppdrag går utöver förmedling av ämneskunskaper, det är centralt att
ingå i den kollektiva gemenskapen. Att delta anses viktigare än prestationen i sig. Det
för-givet-tagna synsättet är människan som nyfiken varelse med egen drivkraft att söka
svar på genuina frågor. Deltagare förväntas ställa frågor kring olika samhällsfenomen,
utifrån en politisk ideologisk grund. Frågor om jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och
demokrati sätts högt på agendan. Tiden i studier ska medföra genomgripande förändringar av förhållningssätt och handlingsmönster. Folkhögskolans utgångspunkt kan
tolkas som en idé om förädling, genom bildning ska människan förbättras. Utbildningsuppdraget är vidare än att ”täppa till” deltagares kunskapsluckor. Symboliskt markeras
att de vuxna inte bara saknar ämneskunskaper utan har andra brister som Folkhögskolan
ska åtgärda, eleverna ska bli lika medvetna och ansvarsfulla som lärarna.

Folkhögskolans signum – ett växthus för alla
Genom att sätta kategorin människa i förgrunden löser man upp gränser mellan positioner på annorlunda sätt än i övrig formell utbildning. Deltagarna förväntas engagera
sig i Folkhögskolan som helhet, vilket skapar en särskild uppfordran på de vuxnas identiteter. Man gör anspråk på deltagarna som samhällsintresserade, kollektivistiska och
förändringsbenägna. En central markör är att ta avstånd från deltagarnas andra studieerfarenheter, att positionera sig som ett alternativ. Den här skolan formar på så vis identiteten genom negation. Man spelar med andra utbildningsanordnare som den egna
verksamhetens kontrast, man är inte som andra. Samtidigt förväntas de vuxna ta avstånd
från de liv de annars lever, eller för de som framlever livet likt Folkhögskolans aktörer
kan livet liksom levas på. Kunskap avgränsas endast genom Folkhögskolans profil. Att
studera handlar helt enkelt om att skapa tillit i egna frågeställningar, men i relation till
skolans profil. Deltagande i studier på Folkhögskolan utvecklar de vuxna, de rehabiliteras och växer som människor.
Vi kompletterar bilden av Folkhögskolan med hur anordnaren framställer sig i text.17
Folkhögskolan beskriver sig som en utbildningsanordnare för alla medborgare för att
tillgodose mänskliga behov. Bra utbildning skapar ett samhälle präglat av öppenhet,
solidaritet och självständigt tänkande. Deltagarna erbjuds utbildning som i grunden kan
förändra samhället. Utgångspunkten är ett kritiskt förhållningssätt och särskilda maktförhållanden i samhället utgör bas i studierna. Estetiska och kulturella uttrycksformer
betonas för en kreativ studiemiljö. Några regler finns att förhålla sig till som deltagare i
studier på Folkhögskolan. De vuxna förväntas ta hänsyn till varandra och engagera sig i
varandras arbete. Som deltagare förväntas man närvara vid skolans arbete, utöver
schemalagda ämnesstudier. Studerande ingår i en gemenskap där man värnar om skolans inventarier och uttalade ordningsregler finns för alla att följa. Folkhögskolans signum framstår som en utbildningsanordnare som erbjuder en fristad, ett växthus för alla.

Vuxenstudier på Liber
Liber Hermods är en stor utbildningsanordnare i Nystad med 225 studerande inskrivna
1999. Anordnaren bedriver både flexgymnasium och orienteringskurser på lärcentrum i
Nystad. Kursutbudet är stort med mer än 50 fristående kurser, där vissa kärnämnen kan
17

Ur informationsfolder från Folkhögskolan.
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läsas från A till E nivå. Utöver det finns två sammanhängande gymnasieprogram i
naturvetenskap och samhällsvetenskap med olika grenar. Inom ramen för KL och
utbildningsanordnarens avtal behöver Nystads deltagare i princip endast närvara då de
skriver in sig och beställer kurspaket. Två eftermiddagar per vecka erbjuds coaching på
lärcentrum. En utförlig studiehandledning med personligt tilltal följer varje kurs. För att
tentera ett ämne måste vissa insändningsuppgifter göras och bedömas av utomstående
lärare. Kommunikation med lärare kan ske antingen via post, fax, e-post eller on-line
via webben. Tentamen sker antingen på lärcentrum eller på anordnarens regionkontor.
Även laborationer förekommer på annan ort och deltagare kan ansöka om reseersättning
från Liber vid dessa tillfällen. Veckovis information finns på lärcentrum men deltagare
uppmuntras att delta på anordnarens hemsida via diskussionsforum med chattningsfunktioner. Anordnaren beskriver sin verksamhetsidé med 100-åriga anor och egen examinationsrätt. Kvalitetssäkringsarbete eftersträvas enligt TQM (total quality management), varje kurs utvärderas och sammanställs för spridning inom koncernen men också
till uppdragsgivaren KL i Nystad. Vi närvarar vid ett ”upprop”, ett nytt grepp som Liber
prövar för att deltagare enklare ska bilda studiegrupper och stötta varandra i studierna:
En sensommarmorgon är vi på Lärcentrum för samtal med Björn, rektor i Kunskapslyftet. Vi stöter ihop med honom i entrédörren. Med andan i halsen berättar Björn att
han är på väg till ett annat möte. En krock har uppstått, vi flyttar fram vårt samtal till
förmiddagen. I samma ögonblick hastar en studie- och yrkesvägledare förbi till Liber
Hermods kursstart. Det är ett nytt grepp. Den privata anordnaren har annars inte
gemensam start. Det här är ett sätt att stötta deltagarna extra i Nystad, så de lättare
kommer igång med studierna. Vi följer med. Vägledaren försvinner i vimlet av människor. I korridoren möter vi en grupp vuxna. De kommenterar att de är sena och inte
hittar lokalen. Någon frågar oss irriterat om vi vet var dom ska vara. Utifrån lösryckta
meningar förstår vi att kursstarten nu är i annan lokal än den som står i inbjudan. Vi
säger att vi kan slå följe då vi i alla fall vet åt vilket håll vi ska.
I lokalen samlas vi efter stund tillsammans med 15 deltagare. Rummet är möblerat
med ett bord som upptar största golvytan. Längst fram står blädderblock och ett bord
på tvären som en slags kateder. Det är trångt, de vuxna får sitta närmare varandra än
de synes vilja. Längs ena väggen finns ett bord med böcker från utbildningsanordnaren. Louise, produktionsansvarig från regionkontoret, inleder mötet: ”Hej och välkommen!” Hon presenterar sig snabbt: ”Jag är här för att informera om studierna. Vi
har lång erfarenhet av distansstudier. Våra kurser bygger på individualisering och
flexibilitet … Ni väljer vad ni vill läsa, tempo och var ni vill sitta … Idag kan ni beställa
och köpa böcker. Det är viktigt, så ni kommer igång med studierna.” Hon presenterar
en av coacherna som finns på Lärcentrum en halvdag i veckan. Coachen säger sitt
namn: ”Britta, heter jag. Jag och är er coach här på Liber tillsammans med Tom”. Hon
skruvar på sig och vänder sig åter till produktionsansvarig. Några deltagare sitter med
armarna i kors eller tittar ner i golvet. Mötet verkar inte ha någon färdig agenda.
Louise har bråttom, tar sin väska och säger att hon måste vidare. Hon lämnar över till
coachen som uppmanar de som har frågor att stanna. Samlingen upplöses. Kring
bordet sitter deltagare tysta eller de som kommit tillsammans har börjat småprata.
Några beställer eller köper den litteratur de behöver. Andra är osäkra på sina studier
och vill träffa en studievägledare. När vi lämnar lokalen står deltagare i kö. De väntar
på att få några ord med coachen Britta.
(Fältanteckning augusti 1999)

Att studera var och när man vill
Liber bedriver vuxenstudier på distans under beteckningen ”flexibel och individuell
gymnasieutbildning”. Utbildningsanordnaren tillämpar successiv antagning, deltagare
kan sätta igång med studierna när det passar var och en. I Nystad har beslut tagits om att
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anordna några formella kursstarter på lärcentrum om antalet nybörjare bildar en grupp.
Beslutet grundas i att vuxna med begränsad studievana har sökt till utbildningsanordnarens distanskurser. Det betyder att de vuxnas första möte med Liber kan vara en formell, men frivillig kursstart. För deltagare som börjar studera på egen hand, var och när
de vill, blir själva studiehandledningen och annan skriftlig information det första mötet
med Liber. Principen är annars att de vuxna studerar var och när de vill. Handledningstider erbjuds på lärcentrum och de som är beroende av studiestöd rekommenderas att
kontakta en handledare för registrering av studieaktivitet.
Scenen visar några deltagares första möte med Liber. Lokalbytet som görs kan ses som
obetydligt. Det är helt enkelt en praktisk miss som fann sin lösning med ersättningslokal, ingenting att orda om. Men i samtal med de vuxna förstår vi att det praktiska
arrangemanget kring studierna tillskrivs betydelse. För det första handlar det om själva
studiestarten. Deltagare beskriver första dagen som en särskild historia, den är laddad
och anspänd. Man funderar över vad studierna kommer att innebära, de vuxna bekymrar
sig för materiella villkor såsom finansiering eller hur det ska hantera mötet med lärare
och medstuderande. Det är inte ovanligt att många nätters sömnlöshet föregått skolstarten. När den praktiska organiseringen brister säger deltagarna att det är ”kaos” eller
”ingen ordning”. På så vis framstår praktiska arrangemang som centrala. Starten är en
symbolisk ledstång att hålla sig i, då annat i tillvaron gungar. För det andra handlar det
om hur de vuxna konstruerar vuxenstudier som aktivitet. De förväntar sig inte rörighet
utan det omvända, utbildning är en arena där ordning och reda råder. Att tvingas leta sig
fram till rätt lokal visar det motsatta, oordning. Det praktiska problemet att hitta lokal
kan ses som bristande omsorg och respekt.
Lokalens fysiska utformning liknar i förstone en konferenslokal. Det stora bordet med
stolar som utgör rummets mittpunkt synes vara avsett för ett gruppsamtal. Genom att
inta någon av stolarna placerar man sig vänd mot de andra deltagarna, det är så uppmärksamheten riktas. Som deltagare hamnar man alltså i ett sammanhang arrangerat för
möten och förhandlingar. Lokalen skiljer sig på så vis från vad vi kan kalla ett konventionellt klassrum. Själva skillnaden kan ses som en central sida av Libers identitet, att
inte vara en ”traditionell skola”. Men, den berättelsen spricker isär då andra delar av
rummet påminner om ett klassrum, ett tvärgående bord och ett blädderblock har placerats längst fram. Platsen är avsedd för Libers aktörer, de får liksom lärare i traditionell
undervisning en särställning i rummet. Mötet framstår på ett sätt som en vanlig undervisning och ändå agerar pedagoger inte utifrån tidigare mallar. Rummet och kommunikationen formas helt enkelt av och formar en hybrid mellan konferenslokal och
klassrum.

Administration av utbildningspaket
Libers kursstart karakteriseras av kort och begränsad information. Det handlar helt
enkelt om att administrera färdiga utbildningspaket, kort och gott att sälja böcker.
Libers produktionsansvariga är inriktad på att snabbt berätta det nödvändigaste. Med
språkbruk och klädsel ger hon ett formellt och affärsmässigt intryck. Som vi tolkar det
kan tillfället illustreras som en affärsuppgörelse. Liber marknadsför sin produkt och
deltagarna framstår som medvetna och målinriktade kunder. Utbildningsanordnaren
framställer sig som gedigen och erfaren inom området. Flexibilitet och individualisering
i studierna markeras som produktens kännetecken. Man demonstrerar inslagen som
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fördelaktiga för de vuxna, de kan välja studieplats, tid och tempo efter eget tycke.
Deltagarna kontaktar på eget initiativ coachen för stöd och handledning. Den kontroll
Liber gör anspråk på är att deltagarna ska visa sig på Lärcentrum en gång i veckan. I
praktiken betyder det att studerande kan kombinera vuxenstudierna med annat såsom
arbete, familj eller andra åtaganden. Mötet handlar huvudsakligen om att se till att de
vuxna så snart som möjligt har böckerna tillgängliga. Det är själva startskottet för
vuxenstudier på Liber. Med en marknadsmetafor intar aktörerna positionen som säljare
och deltagarna positionen som köpare. Det är dags för parterna att skriva under avtalet.
Kursstarten framstår som en befrielse från det skoltraditionella. Mötet ska resultera i att
studierna effektivt kan påbörjas. Utbildningsanordnaren tar minimal tid i anspråk,
informationen behandlar det väsentliga. Utan krusiduller kan deltagarna helt enkelt ta
tag i studierna, varken mer eller mindre. Men vad krävs av de vuxna för att köpa konceptet? Liber gör anspråk på en bestämd deltagarposition. För att kunna ta del av vuxenstudier i form av färdiga utbildningspaket föreställer vi oss att de vuxna behöver utmejslade mål och studievana. De är klara över ställningstaganden kring ämnesval, studietakt
och kan självständigt organisera studievardagen. En deltagare konstrueras som är
överens med utbildningsanordnaren, möjligheterna att förhandla synes onödiga. Budskapet är att som deltagare anpassa sig till den identitet som demonstreras, att köpa
materialet och sätta igång med studierna.

Individualisering och flexibilitet
Libers produktionsansvariga formulerar studierna som ”våra kurser bygger på individualisering och flexibilitet. Ni väljer vad ni vill läsa, tempo och var ni vill sitta”.
Individualisering och flexibilitet är beteckningar som återkommer i dokument18. Ser vi
närmare på begreppen i termer av pedagogiska ställningstaganden reser sig frågan; i
relation till vad skapas flexibilitet och individualisering? Det handlar om att utbildningen ges på distans samt att deltagarna bestämmer tempo, tid och plats själva. Man
tillämpar successiva kursstarter och kommunicerar via dator, brev eller telefon. Undervisningen organiseras genom ”självinstruerande distansmaterial och individuellt arbete
kompletterat med elektroniskt lärarstöd och vissa gemensamma, lärarledda genomgångar i större grupper”.19 För handledning och stöd hänvisas deltagarna till utbildare på
distans, andra kursdeltagare och lokala handledare. Flexibilitet och individualisering
refererar till något bestämt; studerande kan påverka ämnesval, studietakt samt plats för
studierna.
Nystar vi i den tråden kan individualisering och flexibilitet ses i ljuset av det allmänna
talet om vuxenutbildning. Som vi tolkar det använder aktörerna beteckningarna för att
demonstrera en bestämd identitet som vuxenutbildningsanordnare. Begreppen är kraftfulla markörer i förhållande till andra. Vi menar att aktörer på olika arenor framställer
individualisering och flexibilitet som riktmärken när det handlar om att förändra vuxenutbildningen. Orden rymmer kritik som riktar sig mot det man kallar ”traditionella
studier”. Till det traditionella räknas studiegångar där vuxna kollektivt ägnar sig åt samma moment i tid och rum enligt på förhand given ordning. Etablerade vuxenutbildningsanordnare som Komvux används ibland som exempel på detta. Ser vi beteckningarna
18

Med dokument avses här studiehandledningar i Svenska A och Samhällskunskap A samt Libers Informationsblad som anslås på anslagstavlor på lärcentrum i Nystad.
19
Citat ur Libers anbud till Nystads kommun s 15.
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mot bakgrund av det samtalet framstår de närmast som normgivande för den vuxenutbildning som ska skapas. I det lokala sammanhanget Nystad är Liber en av nykomlingarna som anordnare av vuxenstudier. Politiker och ansvariga för Kunskapslyftet
driver logiken att skapa en vuxenutbildning med mångfald. Lokala aktörer framhåller
anordnaren som en intressant utmanare som står för nytänkande. En sådan uppstickare
förväntas ”röra runt i vuxenutbildningsgrytan”. I talet om Liber betonar man själva
studieformen distans och föreställer sig att den lockar nya deltagargrupper till vuxenstudier. Förändrade studieformer antas alltså kunna lösa en av vuxenutbildningens sega
frågor, att nå rätt målgrupper. Det betyder att olika krafter samverkar till att ge anordnare som Liber en rejäl skjuts i vuxenutbildningsvärlden. Flexibilitet och individualisering blir kraftfulla markörer för att göra ett trovärdigt anspråk på den framträdande
position som erbjuds i relation till morgondagens vuxenutbildning.

En självständig och målmedveten studerande
På kursstarten konstrueras en deltagarposition som karakteriseras av självständighet,
målmedvetenhet och studievana. Studierna förutsätter stor portion intresse och drivkraft
inför vad man vill läsa. Likaså kräver studieformen självdisciplin. Coacherna finns visserligen tillgängliga för handledning, men de vuxna tar själva initiativet. Deltagarna
formar sina studievardagar som de vill och ansvarar för processen. På så vis blir de
designers av studiegången. Det man underförstår i den pedagogiska agendan är att
vuxna vill och ser det som fördelaktigt att kunna påverka dessa förhållanden. Aktörerna
framställer det som ett common sense påstående i meningen att det är så man förhåller
sig till studier. Studierna är oproblematiska, inget att orda om.
Följer vi tråden om att agera som utbildningsdesigner ställs alltså deltagarna inför att
göra val i förhållande till studierna. De försätts i positionen att ta ställning, att ansvara
för sin studiesituation. Förhållningssättet rymmer antagandet om en handlingskraftig
människa. Vi kan uttrycka det som att Liber lägger förhållandena till rätta, sedan är det
upp till var och en att ro projektet i hamn. Libers pedagogiska agenda vilar på en individualistisk logik. För att skärpa tolkningens konturer kan en jämförelse göras med de
andra utbildningsanordnarna. I båda fallen finns pedagogiska ställningstaganden om
kollektivitet, om än på olika sätt. Studiernas sociala sida, eller den sociala sidan av kunskapandet om man så vill, finns med på agendan. Den individualistiska logiken synliggörs på Libers kursstart då man talar till deltagarna som enskilda. Trots att gruppen är
behändig gör aktörerna inga ansatser till att deltagarna presenterar sig eller på annat sätt
ges förutsättningar att forma en grupp. Studierna framstår som individuella projekt.
Genom Libers organisering beskrivs den självständiga och målmedvetna deltagarpositionen som den enda möjliga. Ser vi till gruppen med vuxenstuderande synes Liber
passa den som lätt och kvickt vill meritera sig för arbete eller vidare utbildning. Det
framstår som ett passande val då utbildningsgången är given, tåget liksom tuffar på.
Deltagarna slipper hantera lärares spontanitet eller förhandla med medstuderande i
grupparbeten. Själva distansformen kan locka vuxna som söker avskildhet. Studier på
Liber blir en möjlighet att studera utan att behöva konfronteras i sociala situationer.
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Central kunskap i kursbok och studiehandledning
Som vi tolkar det betyder vuxenstudier på Liber flexibilitet och individualisering i
förhållande till studietempo, tid och plats. Om nu själva studiesituationen formas med
dessa förtecken, hur ser det ut i relation till innehållet? Är det så att det råder omvänd
logik för det som räknas som kunskap? Vi menar att deltagarna måste anpassa sig efter
det redan existerande kunskapsinnehållet. Central kunskap är det som formas utifrån
ämnesdiscipliner och nationella kursplaner. Innehållet materialiseras i studiehandledningar och kursböcker. Såväl kursplanernas som betygskriteriernas betydelse markeras i
studiehandledningarna, de tas upp redan i första kapitlet. Utbildningsanordnaren spelar
tidigt in dessa förhållanden som förutsättningar för innehåll. Studiehandledningen är en
ledsagare, ersätter en ”lärare” som föreslår lämplig struktur för studierna och vad som
räknas som centralt. Studiematerialet är organiserat utifrån isolerade avsnitt som avslutas med insändningsuppgifter som deltagaren förväntas göra. I varje avsnitt markeras
vad de vuxna ska kunna. Insändningsuppgifterna skickas till lärare som återkopplar och
bedömer. Ett visst antal insändningsuppgifter ska vara avklarade för att få klartecken för
tentamen.20 Under resans gång kan studerande ta hjälp av två coacher, den ena specialiserad på humaniora och den andra inom naturvetenskapliga ämnen. När kursen är
genomgången kan deltagarna anmäla sig för prövning, att pröva sina kunskaper för
gymnasiebetyg som bedöms av en extern examinator som inte tagit del av arbetsprocessen.
Drar vi samman trådarna följer alltså deltagarna givna vägar genom kurserna. Möjligheterna till förhandling synes begränsade. Det som ska läras är på förhand definierat.
Sett ur perspektivet individualisering och flexibilitet formas å ena sidan tolkningen att
innehållet karakteriseras av rigiditet. Oavsett hur deltagarna ska använda sina studier i
vardagen förväntas de följa studiehandledningens uppläggning, ta del av bestämd litteratur och helst följa studietakten genom att lämna en insändningsuppgift per vecka. I
själva verket kan vi hävda att deltagarnas möjligheter att förhandla kring studiernas upplägg begränsas markant. Men visst, de kan studera hemma i sovrummet om så önskas. Å
andra sidan kan tolkningen göras att frihet just formas i relation till anspråk på vuxnas
identiteter. De identiteter som används utöver slutförande av insänd kursuppgift och
extern examination lämnas ifred. De vuxna tillåts vara ”vem som helst”, så länge svaren
på inlämningsuppgifter och examinationer är korrekta.

Kursdeltagare, coacher, lärare och examinatorer
På kursstarten har Libers företrädare rollen som välkomsthälsare. Hon beskriver studierna generellt, informationen är inte anpassad till det specifika sammanhanget. Framställningen visar distans, hon deltar i kursstarten som representant för utbildningsföretaget, som produktionsansvarig. Vi tolkar det som markering av att det vardagliga
arbetet hanteras av ”coacherna”, utbildningsanordnarens beteckning på handledare.
Coacherna berättar att på deras bord hamnar det mesta som rör de vuxnas studiesituation, allt från frågor om finansiering till studiernas innehåll. Coachernas uppgift är att
”ge klapp på axeln och spark i baken”21, snarare än att agera ämnesexpert. Det betyder
20

Tentamen hos Liber är inte det samma som prövning. Vem som helst, kan när som helst mot ersättning
begära prövning i ett ämne hos Liber. Liber Hermods är ensam privat utbildningsanordnare i landet med
examinationsrätt.
21
Madeleine, regionchef maj 1998.
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att de inte behöver vara utbildade lärare. Regionchefen säger att det är ett medvetet
ställningstagande, ”vi är lite rädda för lärare”22. Coachernas uppgift är istället att handleda deltagarna, vilket anordnaren menar kräver social kompetens. Utbildningsanordnarens aktörer konstruerar de vuxna som negativt inställda till lärare utifrån sina skolerfarenheter. Genom att anställa människor på andra meriter föreställer man sig att
studierna underlättas. Andra beskrivningar som relaterar till resonemanget är att
utbildningsanordnaren vill undvika att deltagarna ”skolifieras”. Likaså talar man om det
onödiga i att deltagarna ”dubbelläser” kurser, att de repeterar eller läser det de redan
kan.
Beteckningar som coach och produktionsansvarig kan ses som inspirerade av näringslivets språk. I Libers dokument återkommer liknande beteckningar23, språkbruket skiljer
sig från andra utbildningsanordnare i Nystad. Ser vi till deltagargruppen kan det tilltala
deltagare som vill undvika en skolmässig inramning av vuxenstudierna. Som de resonerar skiljer sig fenomenet skola från ”verkligheten”. Det senare handlar om det levande
livet med familj, arbete och andra åtaganden. Libers tal kan upplösa skillnaden i meningen att vuxenstudier på Liber blir ”på riktigt”, en aktivitet formad på kundens villkor. På så vis tolkar vi det annorlunda anspråket som perspektivtagande. Samtidigt finns
inslag som synes inspirerade från skolvärlden. I praktiken menar vi att coachens arbete
liknar lärarens. Gränserna blir vaga då coacherna precis som lärare i ungdomsskolan
faktiskt har olika profiler. Den ena är kunnig i språk, den andre bevandrad i naturämnen
och matematik. Här opererar också liknande logik som på andra utbildningsinstitutioner. Som studierna är organiserade har deltagare, coacher, lärare och examinatorer
givna positioner och bestämd inbördes ordning. Skolkunskaper som formas utifrån
ämnesdiscipliner sätts i första rummet, det hela ramas senare in av kurs- och läroplaner
eller Skolverkets betygskriterier.
En intressant sida av aktörernas positioner är att de hanterar olika inslag i de vuxnas
studiegångar utifrån en Fordistisk, strikt arbetsdelning. Coacher stöttar i arbetsprocessen, lärare på distans återkopplar och bedömer insändningsuppgifterna samt externa
examinatorer prövar kursdeltagarna för gymnasiebetyg. På så vis markeras en tydlig
arbetsfördelning. Ur pedagogisk synvinkel kan vi tolka det som att man särskiljer process från resultat. I praktiken betyder det att de omdömen deltagarna får på insändningsuppgifter är frikopplade från examinators betygssättning. Examinatorerna framstår
som biljettkontrollanter, de sätter stämpel på elevernas kunskaper i ämnet. Ser vi principen ur deltagarperspektiv skapas olika tolkningsmöjligheter. Å ena sidan ger tudelningen de vuxna möjlighet att frigöra sig från lärares bedömning under processens gång.
Vi skulle kunna beskriva det som att våga uppträda som okunnig, utan att riskera
typifieringen som ”svag elev”. Misslyckanden under resans gång utgör heller inget hinder för ett gott slutbetyg. Å andra sidan kan möjligheterna vändas till begränsningar.
Omvänt gäller att goda resultat under resans gång inte räknas in i slutbetyget. Kommunikationsmönster som formats under kursens gång mellan deltagare och lärare mister sin
betydelse i meningen att förhandla kring undervisningens innehåll.

22

Madeleine, regionchef maj 1998.
Exempel på begrepp som finns i dokument vi tagit del av från Liber är ”effektuera”, ”kompetenshöjande utbildning”, ”stärkt konkurrenskraft”, ”ökad tillväxt”, ”hög genomförandekvalitet”, ”kvalitetssäkringsarbete” och ”imaginär organisation”.

23
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Förberedelse för vidare studier och arbetsliv
Som vi tolkar Liber Hermods kursstart markeras aktiviteter och relationer som formade
av ett marknadstänkande. Det betyder att man erbjuder deltagarna färdiga kurspaket att
ta del av. De vuxna studerar på distans med studiehandledningar och kursböcker som
redskap. Det som räknas som kunskap är det som formats utifrån ämnesdiscipliner och i
förhållande till kurs- och läroplaner. Kunskaper examineras och betygsätts. Deltagarpositionen kan betecknas med ord som självständighet, målmedvetenhet och studievana.
På så vis skapas en individualistisk agenda. Påfallande är att deltagarpositionen framställs som enhetlig:
Man ska känna ett ansvar för det egna lärandet, kunna jobba självständigt, ha en klar
bild vad man syftar till i sina studier. Det här sättet att läsa på distans är i allra högsta
grad högskoleförberedande i och med att man redan på gymnasienivå börjar jobba
självständigt. Du kan inte bara hänga med i ett grupparbete eller klass, utan måste
själv se till att du klarar det … Du kan aldrig bara haka på utan du måste själv ta
ansvar för studierna. Det tror jag är en av dom viktigaste … Det hör jag av elever som
gått länge, att dom är väldigt starka i sin egen tro, det tycker jag förutom dom formella
kunskaperna är en väldigt viktig bit … Målet är individen, gruppen är medlet att bli en
stark individ.
(Madeleine, regionchef maj 1998)

Regionchefen beskriver gruppen som enhetlig, utbildningsanordnaren vänder sig till en
väl avgränsad grupp vuxenstuderande. Deltagarna har vidare studier på högskola som
självklart mål. Det betyder att man i praktiken vänder sig till en slags studieelit bland
vuxenstuderande. Vidare studier framstår som normgivande i meningen att vuxenstudier
på Liber beskrivs som förberedelse. Eller som hon formulerar det ”det här sättet att läsa
på distans är i allra högsta grad högskoleförberedande”. Madeleine positionerar sig som
budbärare vilket ger framställningen faktiska drag. Centralt är att träna deltagarna inför
det som komma ska, nyckelordet är självständighet. Resonemanget handlar om självständighet, att ”själv ta ansvar för studierna” och ”se till att du klarar det”. Den
individuella logik som vi menar att utbildningsanordnaren tar ställning för bekräftar
Madeleine. Regionchefen formulerar det som ”det hör jag av elever som gått länge, att
dom är väldigt starka i sin egen tro”. Detta framstår som ett uttalande hon själv tar ställning för, men också som något faktiskt att förhålla sig till då deltagarröster används som
källa.
Motsatsen till att vara självständig är att ”hänga med i ett grupparbete eller klass” eller
”bara haka på”. Här markeras det individuella draget genom att deltagarna framstår som
enskilda individer med tilltalsformen ”du”. Sättet att resonera visar ett pedagogiskt ställningstagande för arbetsformer på individuell basis. Madeleine beskriver det som att kollektiva arbetsformer medger möjligheter som inte kräver varje deltagares uppmärksamhet. Samtidigt fångar inte den individualistiska logiken hela sanningen om Liber. Hon
beskriver också studiegruppen som ett inslag i studierna, särskilt i förhållande till de
vuxenstuderande i Nystad. Madeleine placerar sig som budbärare för hur det faktiskt
förhåller sig. Deltagarna i den här kommunen behöver helt enkelt ett modifierat koncept. De behöver mer stöd än man vanligtvis erbjuds hos anordnaren i form av handledning av coacher och möjligheter att träffa andra kursdeltagare i frivilliga men
schemalagda träffar på Lärcentrum. Det visar sig materiellt genom att coachens handledningstimmar på lärcentrum i Nystad utökas med tiden. Vi tolkar det som perspektivtagande i relation till deltagarna i meningen att man bejakar deltagarnas olika behov i
studierna. Liber gör på så vis avsteg från deltagarpositionen där högskolestudier är
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naturligt steg i karriären. Samtidigt kan förändringen ses som att anordnaren behåller
kunskapssynen. Studiernas utökade stödfunktioner underlättar för deltagarna och utbildningsanordnaren får med sig deltagare till slutmålet, att examineras och avsluta kurserna.

Att bli stark och konkurrenskraftig
Vad blir då utbildningsanordnarens uppgift i förhållande till den deltagargrupp man
konstruerar? Som vi tolkar det är ämneskunskaper centralt att ha i bagaget efter vuxenstudier på Liber. Madeleine uttrycker detta som ”dom formella kunskaperna”. Hon
säger också att det är viktigt att kursdeltagarna blir ”starka i sin egen tro”. Vuxenstudier
på Liber synes handla om att stärka enskilda människor. Ansvarskänsla, självständighet
och målmedvetenhet tolkar vi som inslag i vad det innebär att vara stark individ.
Studierna ska leda någon vart, till arbete eller vidare utbildning. I båda fallen synes
vuxenstudier vara kraftfullt vapen för att stå sig i konkurrensen på samhällets marknader. Som vi tolkar det kan den självständiga deltagarposition som Liber gör anspråk på
förstås utifrån typifieringen av deltagare på väg mot högskolestudier. Logiken är att
vidare studier är en självklarhet och anordnarens uppgift är att ge deltagarna förberedelser för kommande studiesammanhang. Även om deltagarna använder studierna i förhållande till arbetsarenan synes anspråket relevant i meningen att skapa starka individer. På
så vis antas människor agera målinriktat och driva olika projekt. Att blicka framåt och
komma vidare, eller göra karriär om man så vill, förstår vi som centralt.

Liber Hermods signum – att examineras i ämnen
Ett intryck är att Libers pedagogiska agenda är individualistisk. Verksamheten organiseras i form av distansstudier med datorkommunikation. Kunskaper som räknas formas
utifrån ämnesdiscipliner och kursplaner. Kunskapsinnehåll och arbetsformer materialiseras i studiehandledningar och kursböcker, samt examineras och betygsätts. Coacher,
lärare och examinatorer har olika uppgifter i kursdeltagarnas studier. Vardagliga kontakter, såväl sociala som ämnesinriktade, sköter coachen. I övrigt sker ingen kommunikation, om inte studerande tar initiativ, utöver den respons deltagaren får på inlämningsuppgifter eller examinationer. Begreppen flexibilitet och individualisering synes som
centrala markörer hos Liber. Beteckningarna symboliserar avståndstagande från utbildningsmässiga inslag. De vuxna framstår istället som kunder, som köpare av ett koncept.
Kunden använder studierna som hon vill, så länge hon presterar de uppgifter som
efterfrågas av utbildningsanordnaren, helt enkelt blir examinerad.
Vi kompletterar bilden av Liber med hur anordnaren framställer sig i text.24 Liber beskriver sig som en utbildningsanordnare för att ge gymnasiekunskaper på ett flexibelt
och individuellt sätt. Genom distansmaterialet kan man läsa vad och när man vill, helt i
sin egen takt (max 36 veckor/kurs vid helfartsstudier). Målet är att ge gymnasiekunskaper i kärnämnen och/eller karaktärsämnen med utgångspunkt i individuella utbildningsplaner. Om man studerar på Liber tas hänsyn till tidigare kunskaper och deltagare
kan välja kurser som är lämpade för framtida studie- eller yrkesval. Genom studiehandledningen lotsas deltagaren genom kursen. Återkoppling ges på insändningsuppgifter så
24

Ur informationsfolder från Liber Hermods.
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deltagare fortlöpande kan kontrollera om de hänger med och kan komma vidare i kursen. Den tekniska utvecklingen medger att flexibiliteten i studierna ökat alltmer. Formen lämpar sig för vuxna som har behov av flexibilitet i tid, tempo och rum. Liber
Hermods signum framstår som en utbildningsanordnare som erbjuder examination när
som helst, för vem som helst, en merit att använda i olika sammanhang.

Särskilda och samspelande aktiviteter i vuxenstudier
Institutionella likheter och olikheter har här beskrivits i relation till tre utbildningsanordnare. I följande tablå sammanfattas anordnarnas aktiviteter som identifierats i
relation till utbildningsinstitutionerna. Men vi vill poängtera att utbildningsanordnarna
som sådana inte kan tillskrivas generella institutionella drag. Framställningen gör inte
anspråk på att Komvux, Folkhögskola och Liber Hermods agerar på detta vis oavsett
tid, plats och ingående aktörer. Kurser på ett och samma ställe kan organiseras med
skiftande logik och aktiviteter. På så vis framstår utbildningsinstitutioner knappast som
enhetliga. Följande tablå avser istället att synliggöra hur aktiviteter såväl skapar som
löser upp institutionella gränser. Den fungerar som avstamp för att återknyta till kapitlets början, resonemanget kring livslångt lärande och kommunal mobilisering.
Tablå 1
Aktiviteter på utbildningsinstitutionella arenor
Utbildningsanordnare
Dimension i aktiviteter

Komvux

Folkhögskola

Liber

kunskapskälla

bestämt innehåll
utifrån kursplan

innehåll utifrån
skolans profil

bestämt innehåll
utifrån kursplan

examinationskriterium

målrelaterat
betyg

processorienterat
studieomdöme

målrelaterat
betyg

organisering av
kunskap

ämnesstudier

ämnesstudier
ämnesintegrerade
teman

ämnesstudier

pedagogens
funktion

expert
handledare
examinator

expert
handledare
samordnare
rådgivare

expert
coach
examinator

deltagarposition

målinriktad
studievan
tvingad

kreativ
osäker
utsatt

målinriktad
studievan

disciplineringsform

eget ansvar

inramad studiedag

eget ansvar

arbetsform

studerandeaktiv
individ/studiegrupp

studerandeaktiv
klass/skolkollektiv

studerandeaktiv
individ

kunskapens
användning

utbildning
arbetsmarknad

utbildning
arbetsmarknad
rehabilitering

utbildning
arbetsmarknad
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När dimensioner i utbildningsanordnarnas aktiviteter betas av en efter annan, framträder
både institutionella likheter och skillnader. Med fokus på vad som formar kunskapsinnehåll i vuxenstudier, kunskapskälla, förenas Komvux och Liber kring kursplaner som
är styrande för innehåll i vuxenstudier på gymnasial nivå. De som vill studera innehåll
som är nationellt likriktat i utbildningssystemet kan göra det. Antingen saknas egen idé
om studiernas innehåll eller så är det egna intresset i samklang med utbildningsanordnares förutbestämda innehåll. Folkhögskolan avviker från de andra, de erkänner en deltagare som han vill förbli eller förändras till, eftersom kunskapsinnehåll formas i relation till särskilt studiesammanhang. Vi föreställer oss att deltagare söker sig till utbildningsanordnaren för att profilen, det som avgör vad som räknas som kunskap, passar
deltagaren. På så vis finns möjligheter att fortsätta med sådant man redan är bra på eller
att utmanas av kunskapsinnehåll som intresset kretsar kring. Samma relation råder när
examinationskriterium fokuseras. Folkhögskolan som avviker från de andra handlar om
att processen, själva studietillvaron och egen utveckling är avgörande för ett studieomdöme, istället för resultat i relation till i förväg uppställda och målrelaterade betygskriterier. Ser vi till hur kunskap i studier organiseras baseras de på ämnesstudier oavsett
anordnare. På Folkhögskolan är ämnesintegrerade tematiska studier möjliga. Nystadsbor kan studera särskilda teman och samtidigt erbjudas innehåll organiserat som i tidigare skolgång, utifrån ämnesdiscipliner. De vuxna kan studera enskilda ämnen såsom
Engelska, Svenska eller Matematik.
I studier möter de vuxna huvudsakligen pedagogen som expert, handledare och examinator. För deltagare som kopplar samman studier med livet utanför studiesituationen
finns möjligheter på Folkhögskolan att mötas av en mentor eller klassföreståndare som
tillbringar mycket tid tillsammans med studerande. På så vis blir pedagogen inte bara
ämnesexpert eller handledare, utan intar en allmänt rådgivande position. Tidigare
erfarenheter av skolgång karakteriseras av ett obligatorium, oavsett anordnare. Detta
obligatorium betecknas på Komvux som oavklarat, det handlade om att ”gilla läget”,
varken mer eller mindre. Det kan också vara så att vuxnas upplevelser av tidigare
studier var outhärdliga, till och med traumatiska. Något som Folkhögskolan är beredd
att hantera. Hinder kan ha skapats i relation till utbildning och aktiviteter som behäftas
med studier. Liber gör samtidigt gällande att det finns vuxna som inte tolkat tidigare
studier som kravfyllda i relation till lärande. De kan nu utmanas i ämneskunskaper,
arbeta i egen takt och efter egen förmåga. I den här dimensionen förenas Folkhögskolan
och Liber genom konstruktionen att vuxna föredrar studier som organiseras annorlunda
än de man hittills deltagit i. Komvux framstår som kontrast genom att hit kommer deltagare som inte reagerat särskilt över tidigare studiegång. Den var helt enkelt obligatorisk men avslutades inte av olika anledningar. Komvux är en anordnare som organiserar
studier liknande tidigare skolgång, till skillnad från de andra institutionerna.
Anspråk på identiteter skapar både institutionella likheter och skillnader. Utöver att vara
målinriktad och studievan som på Liber, finns vuxna som också ser sig tvingade till
utbildning på Komvux. På Folkhögskolan kan vuxna visserligen vara osäkra med
tillhörigheter i utsatta grupper. Samtidigt ges deltagare möjlighet att vara kreativa i
studierna på Folkhögskolan. Komvux och Liber förenas kring anspråk eller disciplinering av deltagare genom att de vuxna har eget ansvar för studierna. Det är upp till
deltagarna vad de gör av studierna. På Folkhögskolan har deltagare däremot pedagogens
stöd för stegvis studiedisciplinering. Dels organiseras studietillvaron som ett arbete, en
sammanhållen dag. Dels får deltagaren varningar för utebliven närvaro. Slutligen blir de
vuxna avstängda från studierna. Hur de vuxna ska tillägna sig kunskap, förenas prin-
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cipiellt hos de tre utbildningsanordnarna. Det handlar om att vara aktiv och planera
studierna, oavsett om deltagare studerar ensamma eller tillsammans med andra. Att kunskaper ska användas som meritering på en arbetsmarknad förenar samtliga anordnare.
Men på Komvux och Liber blir meritering också framträdande i relation till vidare
utbildning. Här avviker Folkhögskolan som vidgar anspråket till livet i allmänhet. Det
kan tolkas som att de kunskaper som deltagare utvecklar har relevans för var och en, där
man befinner sig i livet. Centralt är ökad kontroll över livet, att må bra och känna tillit i
egna förmågor. Erfarenheterna från studier kan användas i alla möjliga sammanhang,
det avgör deltagarna. Utbildningsanordnarnas relation till samhällsorientering skiftar.
Komvux och Liber förenas kring logiker där de som anordnare förväntas bidra till att
vuxna innesluts i rådande samhällsstruktur. Medan Folkhögskolan vill fostra deltagare
till att ta kommando över livets områden, att uppbåda krafter för att förändra samhället.
På så vis kan helande av en människa resultera i strukturella förändringar, utveckling av
samhället. Om vi läser dessa anspråk och teknologier omvänt kan alltså tolkningen lite
tillspetsat göras att de som inte deltar i vuxenstudier betraktas oavsett institution som
onormala. Den som avstår studier riskerar att stå utanför gemenskapen som livslångt
lärande kan innebära, antingen som outbildad, obildad eller utkonkurrerad.
Nu har utbildningsanordnares aktiviteter tolkats i relation till likheter och skillnader.
Vad blir så konklusionen? Utbildningsanordnarnas aktiviteter skiljer sig åt samtidigt
som de förenas i relation till hur man organiserar kunskapsinnehåll, pedagogens funktion och arbetsformer. Komvux är den utbildningsanordnare som har flest gemensamma
aktiviteter med de andra institutionerna. Folkhögskolan avviker i fler aktiviteter än de
andra institutionerna. Avvikelsen kan tolkas på två sätt. Å ena sidan kan vuxna som är
kreativa men osäkra använda mångfald av identiteter på Folkhögskolan. Å andra sidan
kan de som är utsatta och omotiverade begränsas om de inte identifierar det stöd för
lärande som utbildningsanordnaren faktiskt erbjuder. Folkhögskolan och Liber förenas
kring logiken att framstå som alternativ till ”vanliga” studier såsom på Komvux. När
dimensionen deltagarposition fokuseras agerar Komvux i relation till att de möter vuxna
utifrån mångfald; en målinriktad, studievan eller tvingad deltagare. Det tolkar vi som att
de vuxna kommer till anordnaren av olika skäl. Det som förenar alla är att de har
oavklarade studier på gymnasienivå. På Folkhögskolan framställs de vuxna som utsatta
eller studieovana men i grunden kreativa. En del pedagoger uttrycker tidigare skolgång
som traumatisk, men i vuxenstudier på Folkhögskolan erbjuds deltagarna en ny chans.
Liber framstår som ett alternativ till Komvux genom att de vuxna pådyvlas identiteter
som målinriktade och studievana. Att de inte tidigare antagit utmaningar i utbildning
handlar om kravlösa, oinspirerade eller rigida studier.

Socialisering, rehabilitering och kvalificering
Vi återvänder så till fallkommunens resonemang kring KL och den kraftfulla mobiliseringen. Hur hänger institutionernas aktiviteter samman med Nystads tolkning av livslångt lärande? I kommunens resonemang kring mobilisering handlar vuxenutbildning
om att hantera arbetslöshet, kompetensbrist, sjukskrivning, demokrati och personligt
välbefinnande. De kommunala teknologierna markerar en central sida av vuxenstudier –
att skapa förändring. Det handlar om att socialisera medborgare för ökad demokrati, att
rehabilitera människor till friskare liv och sist men inte minst om att kvalificera människor i eller inför kommande arbetsliv. Teknologierna markerar att förväntningarna på
vuxenutbildning är outtömliga. Det blir påfallande att olika identiteter iscensätts såsom
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utbildade, samhällsanpassade, bildade och välmående medborgare som fungerar i det
dagliga livet. Studier skapar också konkurrenskraftiga arbetstagare som kan försörja sig
på önskat arbete. Människorna har möjligheter att påverka sin livssituation, men också
det samhälle de är del av. Lite tillspetsat kan det formuleras som att alla möjligheter
finns i vuxenstudier, så vem kan egentligen stå utanför? Vuxenstudier bidrar på så vis
till att forma fungerande människor med åtaganden och möjligheter som vuxna i nutida
sammanhang, i vår del av världen. Dessa människors tillblivelse hänger samman med
diskursen livslångt lärande och kommunala teknologier.
En tolkning är att de identiteter som institutionerna gör anspråk på varierar. Att delta i
vuxenstudier betyder att förhålla sig till uppfordringar som kan spåras till olika teknologier som opererar i diskursen livslångt lärande. Jämförs institutionella aktiviteter är
det påfallande att de vuxna kan iscensätta skilda identiteter. Deltagargrupper kan därför
tänkas variera hos olika utbildningsanordnare. Komvux nyckelord är vad vi betecknar
som mångfald av identiteter. I vuxenstudier samlas olika deltagare, oavsett hur de
används. Såväl Folkhögskolan som Liber iscensätter däremot mer enhetliga identiteter.
De teknologier som blir synliga i kommunens aktiviteter och resonemang är utbildning
som medborgerlig skyldighet och rättighet, utbildning som rehabilitering samt utbildning som konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Dessa kommunala teknologier fungerar
som kraftfulla verktyg, de möjliggör och produceras av en och samma diskurs, nämligen diskursen livslångt lärande. Det är så vi förstår att Nystad söker mångfald i anordnares logiker, eftersom alla kan sägas ingå eller arbeta i namn av en och samma diskurs.
Om vi gör en negation av deltagande i vuxenstudier framstår symboliskt de som är
outbildade, därmed ifrågasatta som användbara i samhällmaskineriet. De som avstår
studier blir även obildade och oförmögna till aktivitet. I relation till konkurrenskraft
formas bilden av en utkonkurrerad, en förlorare på arbetsmarknaden. Den som inte
uppdaterar sina kunskaper eller håller sig à jour blir förlorare i systemet. Sammantaget
framstår utbildningsinstitutionernas aktiviteter i samklang med kommunens ideal kring
en vuxenutbildning, precis som beslutsfattarna i Nystad vill ha det. I nästa kapitel beger
vi oss till verksamhetens kärna för att studera hur undervisningen gör anspråk på deltagarpositioner. Vilka krav ställs på vuxna deltagare i studier? Vem förväntas de vara
eller bli i undervisningen?
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Undervisningens anspråk på deltagarpositioner
Hittills har vi beskrivit hur kommunen Nystad formar vuxenutbildning och hur olika
utbildningsanordnare förhåller sig till den kommunala policyn. Här fokuseras undervisningen i vuxenstudier; hur aktiviteter kring kunskapsinnehåll organiseras och vilka
kommunikativa regler som gäller i sammanhanget. Så, vad krävs egentligen av deltagarna för att hantera undervisningen eller vilka anspråk på deltagarpositioner görs i
undervisningen? Undervisningen beskrivs som den framstår oberoende av lärmiljö, utan
hänsyn till enskilda förhandlingar mellan pedagoger och studerande. Hur deltagarna
möter de krav som undervisningen ställer synliggörs i senare utbildningsbiografier
(kapitel 7–10). Oavsett var de vuxna studerar, menar vi att de förväntas agera på bestämda sätt. Eller som deltagaren Jonas skämtsamt säger: ”Lärarens ord är lag”. När
undervisningens anspråk studeras, bleknar skillnader mellan utbildningsinstitutionerna.
Principer återkommer i vad man gör och hur man kommunicerar i undervisning. För att
besvara frågan vad som krävs av de vuxna har vi valt en scen som får illustrera anspråk
på deltagarpositioner i vuxenstudier.

Olika undervisning men samma anspråk
I sal B27 sitter 19 deltagare på första lektionen i Samhällskunskap A. Bord står grupperade som fem öar med fem sittplatser i varje. Några småpratar och verkar bekanta,
andra sitter tysta. En av grupperingarna utmärker sig. En deltagare levererar återkommande skämt, de andra skrattar högljutt. En av lärarna tittar mot gruppen flera
gånger. Lärarna Boel och Jennifer står vid ”katedern”. De pratar med varandra, plockar med material. Lärarna blickar ibland ut över klassrummet. Boel stänger dörren och
inleder lektionen. Sorlet i salen tystnar.
Boel:
Nä, nu är hon fem över vi kör igång va?! Ska du eller jag?
Boel sveper med armen mot Jennifer. Jennifer nickar tillbaka mot Boel som tar initiativ
och hälsar alla välkomna. Hon presenterar sig som huvudansvarig lärare i kursen
Samhällskunskap A. Läraren Jennifer berättar att hon och Boel ska samarbeta i klassrummet.
Boel:
Då tar vi uppropet.
Läraren ropar upp studerandes namn i alfabetisk ordning.
Boel:
Petra Karlsson?
PETRA:
Jaa, här.
Läraren markerar på sitt papper och fortsätter uppropet. De vuxna svarar med
handuppräckning eller ett ja.
Boel:
Mikael Stre Stroemb! Eller Stråmb? Som, tromb kanske?
Läraren ler och tittar ut i rummet.
MICKE:
Lärare har svårt och läsa tydligen. [skratt] Micke räcker upp handen och
säger Rätt svar är Mikael Strömb.
Boel:
Jaha, Stroemb som ö? Det är också ett namn [skratt] bra. Dig kommer
jag komma ihåg!
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Några deltagare vänder sig leende mot Micke som rycker på axlarna. Läraren visar
kursplanen på en OH.
Boel:
Förr formades vi i skolan, lära oss psalmer, kommer ni ihåg? Hur går
51 ”Det är en ros utsprungen”… Men då skulle vi in i samhället där vi
inte skulle tänka och ifrågasätta själva. Det är inte många jobb i
industrin som man bara skruvar nu behöver vi tänka själva … Det
handlar inte bara om fakta utan att förstå, se sammanhang men det
återkommer vi till om betygskriterier och kopplar med betyg och
kunskap.
Läraren byter OH och visar en med skolans arbetsplan om mål och visioner. Den
andra läraren delar ut ett kalendarium från vecka 2 till 20.
Jennifer:
Det blir tillsammans 72 timmar och vi ska vara färdiga första juni. Så
ser ni momenten i kursen. Fast det tar vi mera på onsdag.
Boel:
Här jobbar vi lite som med PBL, söka kunskap och jobba själv, i grupp.
Ni kan bilda grupper som ni sitter nu?! Samtidigt med fikat tänkte vi att
ni berättar lite om er själva för varandra.
Jennifer delar ut ytterligare papper med frågor om studerandes erfarenheter och
avsikter med studierna. Tio minuter ges för att fylla i formuläret.
(Fältanteckning januari 1999)

Vi använder det här mötet mellan pedagoger och vuxna deltagare som en illustration av
de krav som undervisningen ställer på studerande. I scenen synliggörs anspråk på deltagarpositioner, hur de vuxna förväntas agera i undervisningen och vilka relationer som
är möjliga. För det första framställs kunskapsinnehållet som givet, i det här fallet formas
ämnesinnehåll i relation till ”kursplan” och utbildningsinstitutionens ”arbetsplan”. Detta
innehåll organiseras utifrån färdig tidplan och deltagarnas prestationer bedöms med särskilda ”betygskriterier”. För det andra ska deltagarna utveckla kunskaper genom bestämda arbetsformer, att ”jobba själv” eller ”i grupp”. För det tredje ska deltagarna förändras, de ska ”tänka och ifrågasätta själva” och ”se sammanhang”. För det fjärde ska
de vuxna identifiera sättet att kommunicera i klassrummet. Här bestämmer lärarna att
man lär känna varandra utanför klassrummet, vid ”fikat” i pausen berättar man om sig
själv. Lärare avgör också när en lektion börjar, inte utifrån den faktiska klocktiden ”nu
är hon fem över, vi kör igång”. När det uppstår en skämtsam situation i undervisningen
avgör läraren var gränsen går genom att markera med lärarpositionen som resurs ”dig
kommer jag komma ihåg”. Uttalandet tolkar vi som markör för att läraren placerar sig
som bedömare av vad som är av vikt att lägga på minnet. Vissa aktiviteter bestäms av
pedagogen som självklara, som i det här fallet, gången kring hur ett upprop går till.
Uppropet, därmed hur de vuxna ska agera är givet i sammanhanget och behöver inte
närmare förklaras.
Utifrån dessa aktiviteter i undervisningen görs särskilda anspråk på deltagarna, de förväntas agera på bestämda sätt i relation till undervisningen. En tolkning är att då kunskapsinnehållet framställs som givet i relation till kursplan eller redan bestämt då deltagarna kommer till undervisningen gör det anspråk på en studieintresserad deltagarposition. Läraren presenterar innehåll som de vuxna ska engagera sig i, helt enkelt ta itu
med. Det gäller alltså att deltagaren inte utmejslat särskilt intresse för något, hon
behöver vara lagom intresserad av innehållet för att agera inom det kunskapsterritorium
som erbjuds. Hur detta innehåll ska hanteras är också givet utifrån studerandeaktiva
arbetsformer, vilket iscensätter en självständig deltagarposition. Antingen söker man
kunskap individuellt eller tillsammans med andra deltagare i grupp. Poängen med
undervisningen är att de vuxna ska lära sig något, de ska förändras genom att tänka
själva och ifrågasätta för att se särskilda sammanhang. Det kallar vi för en förändringsbenägen deltagarposition. Slutligen handlar kraven i undervisningen om att förstå
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sig på hur man kommunicerar i klassrummet. Lärare avgör tid, sätter igång aktiviteter
som deltagare ska förstå sig på, avgör vad som är att betrakta som skämt men också hur
personligt präglad kommunikationen ska vara. Det tolkar vi som att en skötsam deltagarposition skapas, en deltagare ska inordna sig i de kommunikationsregler som pedagogen formar. Med utgångspunkt i dessa aktiviteter iscensätts deltagarpositioner som
kräver att den studerande är eller blir:
•
•
•
•

studieintresserad
förändringsbenägen
självständig
skötsam

Dessa anspråk återkommer även om undervisningen tar sig olika uttryck. Oavsett ämne,
pedagog och utbildningsanordnare synes anspråken vara de samma. Nu ska vi närmare
studera dessa anspråk som vi menar undervisning producerar. Fältanteckningen
kompletteras nu genom att pedagoger hos olika utbildningsanordnare berättar om hur de
organiserar undervisningen.

Undervisningsinnehåll som kanon
Innehåll formas av skoladministrativa regler utanför undervisningen
Undervisningsinnehåll formas som vi förstår det främst utifrån den interaktion som sker
i vuxenstudier mellan deltagare och pedagog.1 Men kunskapsinnehållet formas inte
förutsättningslöst utan gradskillnader kring hur innehåll formas finns. För det första är
en logik att innehållet ses som förutbestämt, det skapas i relation till regelverk såsom
nationella styrdokument eller en utbildningsinstitutions profil. Innehåll kan också vägledas av enskilda lärares erfarenheter och intresse. En tredje variant handlar om att
deltagares erfarenhet kombineras med utgångspunkter i det som pedagogen betraktar
som kunskap. Vi tar tag i den första tråden kring kunskapsinnehåll som format främst
utanför pedagogens och deltagarens horisont. Vi återvänder till lektionen i Samhällskunskap med läraren Boel och Jennifer.
Lärares information om läroplan, kursplan, styrdokument eller kriterier för betyg tolkar
vi som att central kunskap formas av yttre ramar. Det innehåll som ska bearbetas har
skapats utanför själva klassrummet innan deltagarna kom. Kursens innehåll, moment
och omfattning presenteras som färdigt kalendarium. Undervisningsinnehåll framstår
som avgränsat, som ett rättesnöre eller kanon2 att följa. Läraren Boel berättar:
Intervjuare:
Boel:

Varför är det så här, just det här?
Du har läroplan för det första, vad det är du måste gå igenom. Du har
tiden, schemats placering, framförallt tiden är ett hinder … A kursen, 60

1

Goodson & Ball (1984, s 7). Författarna menar att kunskapsinnehåll visserligen formas av policy och
institutionella ramar, men avgörande för vilken kunskap som är möjlig är kommunikationen mellan lärare
och studerande i den konkreta lärmiljön.
2
Sundemo (1970). Kanon används i religiösa sammanhang i betydelsen de texter som har avgörande
betydelse. Kanon betyder i lexikal mening; rör, mätstock, rättesnöre. I religiösa sammanhang används
kanon om de böcker och skrifter som man allmänt ansåg skulle vara med i Bibeln. Apokryfer är då de
texter som man av olika skäl ansett inte skulle vara med i Bibeln. Begreppet har vi namngett men andra
författare använder beteckningar med liknande innebörder såsom core curriculum, syllabus, determined
frames, knowledge-power regimes kring avgränsat och förutbestämt kunskapsinnehåll i utbildning.
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timmar hinna med ideologier, statsskick, EU och ekonomi … men dom
[deltagarna] kan påverka redovisningsformer. Vi ska läsa ekonomi men
då kan dom ställa frågor och söka svar … Kursplanen styr ju, nej deltagarna kan inte påverka det vi måste gå igenom men sen vad tar man
upp i det här, med det finns hållhakar vi måste hålla oss inom … Så jag
måste hålla tråden, förstår ni vad jag menar? … Då har man plockat
med vissa saker … Den röda tråden är det viktigaste för mig, att inte
släppa den va?
(Boel, lärare i Samhällskunskap på Komvux februari 1999)

Lärare och deltagare har att underordna sig kursens innehåll och omfattning. Lärarna är
förtrogna med ämnesinnehåll som studerande ska bearbeta. Innehållet framstår som information, inget för de vuxna att fundera kring eller förhandla om. ”Så ser ni momenten
i kursen” är en uppmaning till studerande att snabbt sätta sig in i vad terminens innehåll
handlar om. Lärare liksom deltagare måste förhålla sig till nationellt formade riktlinjer.
Här ingår ett innehåll som ska bedömas på särskilt sätt. Läraren Boel framställer läroplan och kursplan som betydelsefulla för skolämnets innehåll. Styrdokumenten tillskrivs
enhetlig betydelse, hon formulerar det som ”ramar som styr” och ”det vi måste gå
igenom”. Dokumenten reglerar vilket ämnesinnehåll ”ideologier, statsskick, EU och
ekonomi” lärare och studerande ska ägna sig åt i kursen. Källan till kunskaperna är den
föreskrivande kursplanen i ämnet Samhällskunskap. Kunskaperna ingår också i ett hierarkiskt sammanhang, i det här fallet en A-kurs. Läraren framställer ämnet som format
utifrån något givet, en kanon. Denna kanon bestäms av någon annan än läraren, ”då har
man plockat med vissa saker”. Vi ser uttrycket som distanserande verktyg för att beslut
om relevant skolkunskap fattas utanför lärarens horisont. Vem beslutar då om denna
kanon?
Vi menar att det som avgör hur kunskap formas kan bestämmas av regler utanför klassrummets arena. Gymnasieförordning och andra styrdokument uttrycker regler formade
av en skoladministration på den nationella arenan. Lärarens uppgift blir att ansvara för
att undervisningen bedrivs inom bestämda ramar ”hållhakar”, men också att den ”röda
tråden” följs eller rättesnöret om man så vill. Läraren Jennifer tillskriver inte styrdokumenten samma betydelse som Boel. Innehåll formas med utgångspunkt i kursplaner
men med lärarens intresse och kunskapsbas som avgörande. Poängen är att det ämnesinnehåll som erbjuds är förplanerat och deltagarna förväntas inte påverka detta nämnvärt. Lärarna har gjort ett detaljerat kalendarium med bestämt innehåll som relaterar till
kursplanen. De har både ”facit” och förfogar över terminens planering. Samma princip
gäller skolans mål och visioner. Lärarna framför helt enkelt budskap som formulerats
utanför deras horisont.3 Innehåll, undervisningens organisering och fördelning av tid
formas av förhållanden utanför klassrummet. Även om lärare hänvisar till skoladministrativa regler finns varianter där lärare framställer egna erfarenheter som centrala för det
innehåll som skapas:
Intervjuare:
Ludvig:

Hur kommer det sig att det ser ut som det gör? Innehållet och jobbar så
här?
Ja, tiden är knapp, framförallt måste dom göra mycket hemma … Det
som styr är det som ingår i läroplan och läromedel. Av erfarenhet vet
jag, väljer också ur mitt intresse och tidigare elevers utvärderingar plus
en grundstruktur i boken. Det är grunderna och resten får vi skapa i

3

Liknande förhållande kan sägas råda i distansstudier vid Liber då diskussion kring kunskapsinnehåll inte
förekommer. Deltagaren tar del av ett sammanhållet kurspaket med färdiga instuderingsfrågor i relation
till bestämd kurslitteratur. Se till exempel studiehandledning 66–232 i Samhällskunskap A.
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klassrummet i diskussioner kring texter … man kan inte ta upp vad som
helst, måste finnas ett visst sammanhang … Ja, sen det som gäller i
arbetsplanen som vi i arbetslaget är överens om eftersom Skolverket är
så vaga … Från ledningen också att vi ska arbeta utifrån PBL [problembaserat lärande] mer eller mindre, men jag har själv valt att arbeta med
såna tidigare projekt att man söker sig fram, det är då man lär sig,
genom egna funderingar.
(Ludvig, lärare i Svenska 1 och 2 på Komvux februari 1999)

Ludvig avgör utifrån sin ämneskunskap och långa erfarenhet som lärare vilket innehåll
som ska bearbetas. Det utesluter inte att han förhåller sig till läroplan och kursplan, men
till skillnad från Boel är de som verktyg för vaga och kompletteras med skolans arbetsplan, kurslitteratur och vad kollegerna kommit överens om i arbetslaget. Deltagarna
påverkar innehållet även om det huvudsakligen sker efteråt, tidigare kursomgångars
utvärderingar ligger till grund för kommande planering. Ett annat sätt är att kombinera
innehåll i relation till styrdokument, lärarerfarenhet och utbildningsanordnarens arbetsplan, men också att tydligare lyfta fram deltagarna i processen:
Intervjuare:
Gunilla:

Det här med A och B behörighet [i engelska] hur, hur får man reda på?
Man frågar eleverna. För det beror ju på vad dom tänker göra efter, det
här. För det ska ju stå på deras intyg och det motsvarar alltså det som
på gymnasiet är allmän och särskild behörighet. För vissa, har högskolans utbildning kräver B behörighet andra gör det inte. Jag pratar med
var och en ... med svenskan är det lättare att undervisa på ett sätt som
man ska … Vi gjorde helt enkelt så när vi började nu att jag listade olika
moment som ingår i svenskundervisningen, sex olika moment och så
fick dom själva prioritera på en skala 1–6 … la jag ihop det här och räknade ihop vad dom själva hade ansett vara mest viktigt och det som då
kom högt på deras lista, det var att skriva.
(Gunilla, kursföreståndare samt lärare i Engelska och Svenska på
Folkhögskolan november 1999)

Poängen har här varit att visa att undervisningens innehåll framställs som kanon, ett
rättesnöre instiftat utanför klassrummet. Administrativa och politiska styrdokument formar lärares tolkningshorisont kring avgörande innehåll i undervisning. Men variation
finns i hur kunskap utöver centrala dokument också påverkas av lärares och, om än
begränsat, studerandes erfarenheter.

Innehåll formas av skolans profil utanför undervisningen
På den här folkhögskolan formas undervisningens innehåll av annat än främst administrativa styrdokument. Visserligen finns lärares implicita tolkning av läroplan och gymnasiets kursplaner närvarande som läraren Gunilla berättar. Den allmänna linjen/kursernas
innehåll sammanfaller med gymnasieförordningens kurser. Iakttagelsen bekräftas i samtal med lärare som säger: ”sen har vi ju förstås kursplaner att ta hänsyn till” eller ”det
klart att vi också tar upp det här med EU och globalisering”. När innehåll presenteras
för deltagarna relateras det inte till kursplaner, mål eller kriterier för bedömning, utan
till skolans profil:
Intervjuare:
Anders:

Vad är viktigt då?
Jag skisserar dom stora sammanhangen. Den historiska utgångspunkten är en viktig bit att lyfta in och belysa, öka förståelsen för det som
händer idag … Att bygga ett kritiskt tänkande är min stora önskan och
ja, inte bara det är skolans profil.
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(Anders, lärare i Religion, Historia, Filosofi och Tema på Folkhögskolan
november 1999)

Anders beskriver hur skolans profil och hans ställningstagande som lärare formar relevant kunskapsinnehåll i undervisningen. Hans resonemang kan liknas vid läraren Boels
då innehållet är format utanför klassrummet. Skillnaden är att Anders för in sig som
aktör, avgör vad som är centralt i undervisningen. Läraren Uno ger uttryck för detsamma, men deltagarna förs också in som kanske inte centrala aktörer, men de ska tänka
själva:
Intervjuare:
Uno:

Vilken kunskap, hur eller vem bestämmer det?
Redskap för och söka kunskap är mycket viktigt. Vetenskaplig metod
och arbetssätt, historisk metodik är viktigt för identiteten, att känna sin
egen historia … det bestämmer vi … men dom är ju med sen i, dom
ska veta vad jag tycker och tänka själva.
(Uno, kursföreståndare samt lärare i Matematik och Naturkunskap på
Folkhögskolan december 1999)

Läraren Kalle utvecklar Unos resonemang och beskriver hur skolan förenar sin profil
med deltagarnas liv:
Intervjuare:
Kalle:

Hur kommer deltagarna in i det här då?
Det finns ett antal kriterier på folkbildning: deltagarstyrning, ideologisk
profilering, folkrörelseförankring, fritt och frivilligt, livsvärldsförankring,
vart och ett är inte unikt men det som kan bli unikt är kombinationen …
däremot är vi inte unika i pedagogiken … men livsvärldsförankringen
har vi större möjlighet här att jobba med.
(Kalle, lärare i Samhällskunskap, Historia och Tema på Folkhögskolan
oktober 1999)

Bosse får avsluta avsnittet om hur kunskapsinnehållet formas utanför de konkreta lärsituationerna i relation till skolans profil och lärares ställningstaganden. Han beskriver
hur innehållet formas i relation till något färdigt som inte är kurslitteratur eller kursplan
men även deltagarnas vilja och intresse påverkar innehållet:
Intervjuare:
Bosse:
Intervjuare:
Bosse:

Intervjuare:
Bosse:

Intervjuare:
Bosse:

Baslitteratur, inte i Tema och inte heller i Svenska, men så arbetar inte
ni?
Inte här nej.
Varför inte?
Det ska du egentligen inte fråga mig om va. Utan det ska du egentligen
fråga dom som har varit mycket längre här på skolan än vad jag har,
eller fråga rektorerna framförallt. Jag tror att det handlar om som du
säger om baslitteratur som på gymnasiet. Dom äldre lärarna har inte
varit med om det, andra skolformer. Det finns kanske lite att det här
lärobok är lika med katederundervisning, det finns kanske det här förenklade synsättet ... det avgör skolans profil och vad vi vill studera i
klassen.
Mm.
För att visst är det så att man kan ha lärob, att läs! Det skulle vara
jätteskönt ibland att nu ska vi ut och studera ekosystemet. Läs igenom
fem sidor så jag slipper stå vid tavlan och gå igenom det …
Så det är en tradition här?
Ja, det kan man säga.
(Bosse, kursföreståndare samt lärare i Matematik, Naturkunskap och
Tema på Folkhögskolan februari 1999)
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På den här Folkhögskolan arbetar man med skolämnet Tema4 där flera ämnen integreras. Lärare bestämmer teman som till exempel ”Religiösa och etniska konflikthärdar i
världen” eller att arbeta med runskrift och mind map i ämnet Svenska. Deltagarna har
ingen terminsplanering, lärarna presenterar teman allt eftersom. Studerande ska efter
gemensam baskurs fördjupa sig inom varje tema utifrån eget valt område. Kurslitteratur
används inte och baskurs eller fördjupning framställs inte som avgränsade moment i
studierna. Lärares ämneskunskaper, personliga intresse och förankring i Folkhögskolans
ideologiska profil ersätter läroplan, kursplan, timplan och kurslitteratur. Skillnader i
frihetsgrader när det gäller hur ämnesinnehåll formas hos de tre anordnarna har nog
betydelse för undervisande lärare men framstår i undervisningen som kanoniserat eller
för-givet-taget.5 Poängen är att teman redan bestämts utanför klassrummet.

Undervisningsinnehåll som kanon gör anspråk på en studieintresserad
deltagare
Ett kanoniserat undervisningsinnehåll formar en studieintresserad deltagare. Att delta i
undervisningens aktiviteter betyder att fokusera något bestämt, den kunskap som räknas. Å ena sidan skapar yttre ramar tydliga hållhakar som både lärare och studerande
har att anpassa sig efter. Båda parter har att förhålla sig till ämnesinnehåll som formats
någon annanstans än i klassrummet. Läroplan och kursplan framstår som fakticiteter
omöjliga att sätta ur spel. Det som krävs är en deltagare som intresserar sig för det givna
innehållet. Å andra sidan förväntas innehåll skapas på både lärares och studerandes villkor, genom tolkning av skolans profil och eller utifrån deltagarnas intresse. Logiken
lägger upp för att deltagare har ett förhandlingsutrymme kring innehåll. Som ämnesinnehållet framställs blir det ändå oklart om studerande saknar kunskap. Den deltagare
man gör anspråk på i klassrummet måste vara allmänt studieintresserad, fokuserad på
det givna kunskapsområdet. När det gäller kunskap formad av formella regler framstår
det inte särskilt förhandlingsbart men skapar förutsättningar för att deltagarna möter
relevant och ”rättssäkert” innehåll. Lärare har att följa ramarna som formar innehållet
men har ämneskunskaper och förplaneringens insikt. Framställningen av ämnesinnehåll
som minimalt förhandlingsbart kan samtidigt ses som en öppning i den sociala ordningen. Då både lärare och studerande har att underordna sig en kanon skapad utanför
klassrummet, kan gemenskap formas kring att bemästra och strategiskt hantera detta
rättesnöre.
Här menar vi att en öppning för förhandling finns, men bara om deltagare uppvisar
studieintresse inom ramen för pedagogens tolkning av det som räknas som kunskap.
4

Tema syftar till att studerande tillsammans skapar kunskap med utgångspunkt i egna intressen. Temaarbete avgränsas inte av kurslitteratur utan bestäms i förväg av lärarna, utifrån skolans profil och lärares
kompetens. Varje tema avslutas med att deltagarna skapat egna muntliga eller skriftliga arbetsmaterial
som redovisas. Deltagarna ägnar ungefär hälften av schemalagd veckotid till Tema. Temaarbeten löper
över längre tid, vanligtvis mellan två och sex veckor. På den här skolan läser studerandegruppen för det
mesta tillsammans. Gruppen har ett hemklassrum dit olika lärare kommer. Ibland lämnar studerande
klassrummet för att ha Engelska och Matematik tillsammans med andra klasser, de är då nivågrupperade.
5
Assarsson & Sipos-Zackrisson (2001). Resonemanget utvecklas om det motsägelsefulla som uppstår då
deltagarna har stora friheter att forma undervisningens innehåll men inte förstår sig på eller vill anta
uppmaningen. En motsägelse uppstår på så vis att innehållets ”osynlighet” inte upplevs som frigörande,
snarare som för-givet-taget. Men också att innehållet betraktas som oseriöst av deltagarna eftersom kunskapen inte struktureras utifrån formella dokument, översiktliga föreläsningar eller inramande kurslitteratur.
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Den andra logiken, då kunskap formas av lärares och deltagares gemensamma engagemang skapar egentligen samma anspråk på de vuxna. Det går inte enkelt att driva sitt
eget projekt. På så vis förenas de två logikerna som formar ämnesinnehåll, de förutsätter
och kräver en lagom eller allmänt studieintresserad deltagare.

Lärande som att tänka själv och hantera sin vardag bättre
Pedagogen Boel beskriver läroplan, kursplan och lokal arbetsplan utifrån uppställda
krav. Lärarna har gjort ett urval från läroplan, kursplan och arbetsplan. Urvalet kopplas
sedan samman med synsätt på lärande. Läraren argumenterar för hur kunskap bedöms i
klassrummet, ”det handlar inte bara om fakta utan att förstå och se sammanhang”. Läraren stärker budskapet genom att hänvisa till kunskapens relevans utanför klassrummet
och hur man lär sig. Centralt är att förstå och ta egna initiativ, ”det är inte många jobb i
industrin som man bara skruvar, nu behöver vi tänka själva.”
Lärarens konstruktion kring relevant kunskap och lärande stärks genom berättelsen om
hur det var förr och hur det är nu ”förr formades vi i skolan, lära oss psalmer, kommer
ni ihåg?” Läraren gör skolan till centralt verktyg i den allmänna samhällsutvecklingen.
Skolans förändrade roll demonstreras genom att dagens kunskapssyn kontrasteras mot
en förlegad tradition. Skillnaden markeras att nu ska deltagarna lära sig att tänka till
skillnad från förr. I synsättet på lärande finns en hierarki; det är mer värt att förstå och
se sammanhang än att producera fakta. Det retoriska knepet att använda en tidsaxel gör
lärarens berättelse till en symbolisk sanning. Synen på lärande legitimeras av att så resonerar man ”överallt nu för tiden”. Vi menar att läraren även positionerar sig genom att
hänvisa perspektivet på lärande till personlig skolerfarenhet. Läraren använder den äldre
officiella psalmboken ”hur går 51, Det är en ros utsprungen”. Vi tolkar det som uttryck
för lärarens övertygelse kring hur man idealt ska lära sig. Att lära sig utantill, imitera
utan förståelse som i skolan förr handlade om utantillärning av psalmer har ingen plats i
dagens samhälle. Skolkunskapen har numera relevans utanför klassrummet, den ska
omsättas i vardagen. Läraren Boel berättar:
Intervjuare:
Boel:

Intervjuare:
Boel:

När dom slutar, vad ska dom ha?
Ja, för att förstå tillvaron och förstå vad som händer runt omkring mig
och vad som kommer eventuellt att hända och hur jag ska ta ställning
till, alltså hur individen ska ta ställning till sitt liv då … Vi lever i ett
demokratiskt samhälle, att hänga med hela tiden, inte bara när vi ska
rösta. Jag menar att vänja sig vid att se vad som händer i samhället,
va.
Måste man hänga med?
Jomen, det viktigaste är att dom som individer faktiskt kan göra, ja påverka och att dom kan göra egna val och att valen blir bättre om man
kan försöka hänga med.
(Boel, lärare i Samhällskunskap på Komvux februari 1999)

Skolkunskapen framställs som redskap för att ta del av samhället, att använda sin politiska förmåga som demokratisk människa. Det handlar om att ”förstå tillvaron och förstå vad som händer runt omkring”. Kunskaper som studerande utvecklar gör att de
sedan fattar bättre beslut. Skolkunskaperna tillmäts central betydelse, de underlättar vardagen. Läraren Boel adresserar de vuxna som medlemmar i ett kollektivt sammanhang.
Vi måste alla ”hänga med hela tiden, inte bara när vi ska rösta”. Det handlar om att vara
uppdaterad på det som sker för att ”se vad som händer”. Att ”se” tolkar vi som att se
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något bestämt. En ansvarsfull medborgare ”måste ha klart för sig” och identifiera sammanhang. Men också att kunna värdera en företeelse och förstå varför det ser ut som det
gör. Med skolkunskaper kan deltagarna ”göra egna val”. Undervisningens anspråk producerar på så vis en okunnig människa som genom utbildning blir skolad, därmed förfinar sitt medborgarskap. Med skolkunskaper i bagaget kan hon helt enkelt göra bättre
val i framtiden. Lärarens förhållningssätt kring vad studier bidrar till känns igen oavsett
utbildningsinstitution och lärare:
Intervjuare:
Jennifer:

Vad går det ut på då?
Behöver inte nickedockor, du behöver självständigt tänkande människor som kan ta reda på dom saker dom behöver … för samhället
behöver dom … det behövs kreativa människor! … Man ska utveckla
det alla har, alla är kreativa på något sätt, man behöver människor som
hela tiden lär sig nya saker.
(Jennifer, lärare i Historia och Samhällskunskap på Komvux mars
1999)

Pedagogen Jennifer kopplar effekter av utbildning till medborgarskap och livslångt
lärande. Människor måste lära sig nya saker hela livet. I samhället behövs en särskild
människa med förmågan att tänka självständigt och vara kreativ. Anders uttrycker det
som att lärande handlar om att identifiera felaktigheter i samhället. Utbildning bidrar till
ökat självförtroende och kritiskt tänkande:
Intervjuare:
Anders:

Varför, vad ska dom ha?
Så dom blir vakna inför något problem i samhället … Självförtroende
och kritiskt tänkande, för mig hänger det ihop. … Man måste igenom en
arbetsprocess, typ katharsis och skaffa sig erfarenheten. Först då kan
man tala om den.
(Anders, lärare i Tema Folkhögskolan november 1999)

Läraren Bosse fördjupar utbildningens betydelse, därmed anspråken på de vuxna.
Vuxenstudier förväntas bidra till utveckling av samhället:
Intervjuare:
Bosse:

Hur går det till eller vad ska dom ha med sig i bagaget?
Sen är ju samtalet viktigt va, det dagliga deltagandet är ju inte minst
viktigt … vissa värderingar ska dom ju faktiskt ha med sig härifrån. Det
är ju skolans uppgift va. Dom ska kunna påverka i samhället … det tog
jag upp, att kunna gå ut och demonstrera … Här skulle vi kunna driva
frågor mycket mer än vi gör idag … Knyta an till folkrörelserna, ja kanske borde man ordna tematiska veckoslutskurser, att fördjupa sig i frågorna?
(Bosse, kursföreståndare samt lärare i Matematik, Naturkunskap och
Tema på Folkhögskolan februari 1999)

Läraren Ludvig vidgar inte lärande till samhällsförändring såsom Bosse. Han kopplar
lärande till det konkreta ämnet. Deltagarna ska lära sig att behärska språket bättre. Men
genom att hantera modersmålet kan allmänt välbefinnande öka:
Intervjuare:
Ludvig:

Vad är det viktigaste deltagarna ska ha med sig när de slutar?
Det här att det sociala är viktigt ska inte missförstås. Vi får inte hoppa
över grunderna, den här kunskapen. Dom måste kunna uttrycka sig i
skrift och att vi gått igenom alla moment i Svenska A när det gäller
språkriktighet. Men för att dom här sakerna ska läras in tror jag att
samvaron och allt runtomkring är en förutsättning … Kunskaper och
överhuvudtaget att de mår bättre som människor.
(Ludvig, lärare i Svenska 1 och 2 på Komvux juni 1999)
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Synsätt på lärande gör anspråk på en förändringsbenägen deltagare
Synsätten på lärande formar en okunnig deltagare. Vill man dra det till sin spets är hon
oförmögen att tänka själv, därmed fatta riktiga beslut i vardagen. Hennes sätt att framleva livet kan förändras genom studier. Vuxenutbildning är ett verktyg för att hantera
vardagen bättre. Undervisningen gör anspråk på studerande som vill lära sig skolkunskaper, vill förändras. När Boel talar om att hantera sin vardag använder hon beteckningen ”vi”. Det tolkar vi som att det gäller alla människor. Men deltagarna är inte
skolade och kompetenta, de ges nu chansen att bli det, att lära sig ”ta ställning i sitt liv”.
Vi ser det som att lärare hanterar sina liv och gör kvalificerade val. De vuxna ska förändras, vänja sig vid att se något lärare redan ser. Lärarna uttrycker att det finns ett sammanhang som man förstår sig på med skolkunskap som verktyg. Deltagaren blir därmed
någon som inte är kunnig och därför deltar i vuxenstudier.
Om vi dekonstruerar lärarnas uttryck för vad som betecknas som en kunnig medborgare
blir den vuxna det motsatta, okunnig. Hon tar inte del av vad som händer i samhället.
Hon tänker inte självständigt eller gör relevanta samhällsanalyser, gör inte övervägda
val. Deltagaren som formas har kunskapsbrister som ska åtgärdas. Lärarnas uppsåt med
undervisningen synes vara att upplösa skillnaden mellan deltagare och lärare som vuxna
människor. I vardagen använder lärarna sina skolkunskaper, ”hänger med hela tiden, ser
vad som händer”. De fattar beslut och lever ett bättre liv eftersom de identifierat det
stora sammanhanget. Deltagarens uppgift är att förändras och utveckla de verktyg som
behövs för att hantera vardagen bättre, leva ett bättre vuxenliv såsom lärarna.

Arbetsformer som studerandeaktivitet
Hur arbetar man då med ämnesinnehållet i undervisningen? I kapitlets inledande scen
beskriver lärarna skolans pedagogiska arbetsplan på en OH. De betonar att deltagarna
ska söka kunskap, diskutera och samarbeta men också utvärdera lärares och egna insatser. De har valt att designa informationen på bestämt sätt. Urval har gjorts på en OH och
material som delas ut till deltagarna. Inslag betonas som att ”söka kunskap och jobba
själv, alltså i grupp”. Vi menar att lärarna designar sin tolkning av skolans arbetsplan.
När Boel säger ”här jobbar vi litet som med PBL” är arbetsformen given och inget för
studerande att förhandla kring. Läraren spelar helt enkelt ut den lokala arbetsplanens
uppmuntran till variation av arbetsformer och de vuxnas delaktighet i undervisningens
organisering. På så vis återger lärarna inte bara hur man ska arbeta i klassrummet. De
formar ett särskilt metodiskt ställningstagande:
Intervjuare:
Boel:
Intervjuare:
Boel:

Vad kan eleverna påverka?
Vi säger att dom ska det men det finns så mycket, ramar som styr så
väldigt.
Din roll som lärare då, med dom vuxna?
Ja det är ett stort eget ansvar för sina studier och det kan ju vara svårt,
för många. Ja, och att eleven ska vara delaktig … alla klarar inte det
här, det har ju blivit så att dom hoppar va. Dom som inte klarar det
beror oftast på att dom har en sån situation i livet så att egentligen så
har man inte den tiden det här egentligen tar eller den här, man kan
inte koncentrera sig.
(Boel, lärare i Samhällskunskap på Komvux februari 1999)
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När intervjuaren intar positionen att representera en studerandeaktiv metoddiskurs och
pådyvlar läraren att förhålla sig till studerandes inflytande genom frågan ”vad kan eleverna påverka?”, kan svaret ”vi säger att dom ska det” tolkas på två sätt. Citatet uttrycker ett politiskt korrekt svar. Boel och andra lärare i dagens vuxenutbildning har att förhålla sig till dominerande resonemang kring metod som betonar deltagares aktivitet och
inflytande. Föreställningen utgår från människan som aktiv, hon söker mening genom
att ta kontroll över sin situation. Ordet ”vi” markerar ett kollektivt ställningstagande
som produceras av den dominerande metoddiskursen. Den studerandeaktiva logiken
produceras av rektorer och andra policymakare som inte har att realisera undervisningen. Studerandeinflytande som ideal kan inte enkelt omsättas i praktiken ”det finns
så mycket ramar som styr”. Boel gör sig till uttolkare av hur diskursen ska användas.
Lärarens främsta uppgift är att erbjuda ”rätt” innehåll och skapa förutsättningar för
lärande.
Läraren uttrycker att hon förväntas inordna sig i studerandeaktiva metoder, oavsett
pedagogisk övertygelse, men inte alltid gör det. Hennes bild kring vad som räknas som
kunskap, det som styrs av ramarna spelar ut den lokala arbetsplanens avsikter när det
gäller arbetsform och studerandeinflytande. Det tolkar vi som att lärarens uppgift är att
behandla relevant ämnesinnehåll och på vilket sätt det görs är möjligen av mindre
betydelse. Lärarens syn på arbetsformer inryms inom ramen för vad som hos utbildningsanordnaren anses vara korrekt att arbeta ”lite som med PBL”, även om arbetsformer är underordnade kunskapsinnehåll. Andra lärare driver en uttalad syn på arbetssätt i
undervisningen:
Intervjuare:
Stig:

Intervjuare:
Stig:

Hur arbetar ni överlag?
Men dom jobbar inom den här gruppen. Så helst ska dom aldrig vara
ensamma utan sitta och jobba tillsammans … och det är inte bara jag
då som utan även dom andra lärarna är ju disponibla. Så det gäller då
att dom tar för sig, förser sig och hugger för sig så dom inte bara sitter
och gapar och väntar på och bli matade. Det försöker vi komma ifrån.
Fast det är rätt svårt, det kommer alltså vuxna ser vi nu, det kommer
vuxna … som har speciell inställning till skola om att läraren ska stå
framme och undervisa och dom ska skriva av där framme på tavlan och
så ska dom läsa in det och redovisa. Men så vill vi ju inte att de ska
jobba, utan det ska vara mer aktivt och det kan ta sin tid innan dom lär
sig. Det är som dom väntar på att bli serverade allting.
Vad betyder det här mer konkret, att dom ska vara aktiva?
Jaa, laborationerna ska ju vara mera öppna. Det ska inte vara så punkt
1 gör det och punkt 2 gör det och punkt 3 utan dom får mer en uppgift
som handlar mer om mätning.
(Stig, lärare i kärnämnen och Digital teknik på Lernia september 1998)

Läraren Stig driver tydligare än Boel ett synsätt på studerandeaktiva arbetsformer där
deltagare främst arbetar i små studiegrupper. Det handlar om att de vuxna ska ta egna
initiativ och inte vänta på att ”bli matade”. Lärarna agerar som handledare, är därmed
utbytbara som stöd i deltagarnas arbetsprocess. Lärarlaget har övergett detaljerade
arbetsbeskrivningar för att deltagarna ska involveras och se uppgifterna mer som verklighetsanknutna dilemman, även om de relateras till ämnesområden i studierna som till
exempel mätproblematik. Liknande syn på lärarens roll som handledare beskriver läraren Jennifer:
Intervjuare:
Jennifer:

Vilken blir din roll då?
Min roll är att handleda dom att vara behjälplig i deras kunskapssökande … min roll är inte att vara kunskapsförmedlare, däremot om
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dom ber mig att berätta om det och det … egentligen är det dom som
är lärare, för jag lär mig av dom … egentligen är jag det som förut
kallades för pedagog, en som leder.
(Jennifer, lärare i Historia och Samhällskunskap på Komvux mars
1999)

På Liber Hermods råder samma synsätt på studerandeaktiv undervisning. Anordnaren
organiserar undervisningen i relation till olika formella pedagogiska funktioner med
utgångspunkten att deltagarna själva driver sina studieprojekt:
Intervjuare:
Britta:
Intervjuare:
Britta:

Intervjuare:
Britta:

Hade ni olika uppgifter då eller?
Ja det kom in en ämnescoach kan man säga, i Matte och No ämnen …
Ja, just det, OK. Och du hade mer?
Ja, jag sa att jag hade Svenska och SO ämnen och Engelska kunde jag
ta. Man ska ju inte vara expert på det här, man ska ju inte vara, kunna
allting utan rollen är ju mer att kunna hjälpa eleven att hitta svaret då, ja
som sagt en hjälp. Det är ju inte meningen att jag skulle svara på
allting.
Vad är meningen med det här då och vara coach, alltså vad?
Som jag har förstått så, så är det ingen lärarroll utan det är en administrativ funktion. Man finns där som man är en service åt eleverna,
man skriver in, man skriver ut, man beställer material, jag anmäler, eller
tar emot anmälningar till tentamen, ser till att tentorna kommer fram,
kopieras i rätt antal, ser till att det finns lokal, skickar dom till examinatorn och sånt där.
(Britta, coach med inriktning på Svenska, Engelska och Samhällsorienterande ämnen på Liber maj 2002)

Läraren Ludvig har arbetat många år som lärare och relaterar tidigare synsätt kring
arbetsformer till dagens studerandeaktiva pedagogik. Läraren menar att deltagares
involvering och engagemang i studierna medför ökad kvalitet på lärande:
Intervjuare:
Ludvig:

Hur kommer det sig att vi arbetar på det här sättet?
Diskuterar i grupp och söker själva, ställer frågor utifrån erfarenheter så
kan man påverka deras inställning … ska tillägna sig så det sitter på
djupet. Att jag indirekt eller direkt, att jag skickar ut frågor som sätter
myror i huvudet, gör att dom funderar, tar till sig det som man känner
sig motiverad för på en viss nivå. I den nya skolan kan var och en ta till
sig på sin egen nivå, egen ambitionsnivå. Det gick ju inte tidigare, i den
gamla skolan upplever jag ungefär som att jag bestämmer att vi skulle
hoppa höjdhopp och jag bestämmer hur högt ribban ska ligga. Det når
en del, lagom högt för högst en tredjedel av klassen … Skolan har
utvecklats mycket tycker jag … jag har ju själv arbetat så här innan det
blev mer eller mindre order om, i lärarlag och mer individuellt och så …
grupparbeten och deras inflytande men det är nog ingen trend. Det
fungerar så positivt, ingen modenyck, alla är nöjda … Men det tar sin
tid och krävs engagemang.
(Ludvig, lärare i Svenska 1 och 2 på Komvux juni 1999 februari 1999)

Studerandeaktiva arbetsformer gör anspråk på en självständig deltagare
Ställningstagandet kring undervisningens metoder formar en deltagarposition som har
kunskaper och erfarenheter som förväntas sprida in i klassrummet. Lärarna talar om
studerandes påverkan i undervisningen som en möjlighet. Boel säger, ”de kan påverka
redovisningsformer, kan ställa frågor och söka svar”. Lärarna möter en självständig person som vill driva arbetsprocesser i klassrummet. Men, deltagaren påverkar undervis108
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ningen med lärarens medgivande, inom ramen för lärarens villkor. Den deltagarposition
som produceras i relation till studerandeaktiva arbetsformer är ”delaktig” och ”aktiv” i
sina studier. Ansvaret för om studierna lyckas överlämnas till de vuxna, ”det är ju upp
till dig”. Vi tolkar det som riktat till studerande, lärarna placerar sig i bakgrunden.
Arbetsformerna förutsätter en självständig deltagare. Men utifrån Boels och Stigs erfarenheter av att undervisa vuxna krackelerar bilden av den aktiva deltagaren. Alla vuxna
tar inte ansvar för studierna, dom ”vill bli matade” eller ”dom hoppar av va”. Även om
lärarna konstaterar att undervisningen utesluter vissa deltagare finns inga alternativ om
deltagaren gör anspråk på en examen. Dekonstruerar vi lärarnas resonemang måste de
vuxna genomdriva studierna på lärares sätt. Den deltagare som produceras är självständig på bestämt sätt. Å ena sidan ska deltagare ta ansvar för sina studier och söka svar på
egna frågor. Å andra sidan, om deltagare vill utöva inflytande över sina studier, önskar
arbeta på annat sätt framstår det som problematiskt. Undervisningens anspråk på deltagarpositionen är motsägelsefull genom att variationen i själva verket är satt ur spel.
Deltagarnas inflytande sker på lärares särskilda villkor. På så vis skapas en social ordning mellan de vuxna och lärare där självständiga deltagare ändå har att inordna sig i
undervisningens logik.

Samtalsformer som skolregler
Första tillfället då deltagare och lärare möts i scenen har lektionen en färdig agenda.
Lärarna har manus, de avgör till och med när man börjar genom att sätta den faktiska
klocktiden ur spel: ”nu är hon fem över vi kör igång”. Lärarna använder sina yrkesidentiteter när de berättar om sig själva för deltagarna. De markerar lärmiljön som en
plats där lärare är lärare och övriga är studerande. När Boel gör uppropet ser vi som
startsignal för något bekant. Aktiviteten ramas inte in, deltagarna förväntas agera på
bestämt sätt, alla vet hur upprop går till. Deltagarna ska besvara lärarens gest, det krävs
inga närmare instruktioner. Uppropet är helt enkelt en närvarokontroll med ekonomisk
funktion. Dels behöver utbildningsanordnaren redovisningen för finansiering av verksamheten. Dels behöver deltagarna intyg för studiefinansiering. Lärarens annonsering
av aktiviteten som närvarokontroll kan alltså ses som uttryck för något för-givet-taget.
Det är en betydelsefull aktivitet som initieras tidigt under lektionens gång så det inte
glöms bort. Läraren tar kontroll genom att ropa upp namn och stämma av listan, istället
för att överlämna ansvaret till deltagarna, att till exempel låta listan cirkulera. Uppropets
betydelse som centralt förstärks av att det formas som isolerat lektionsinslag. Aktiviteten används inte för att lära känna varandra.
I undervisningen vill lärarna bekanta sig med deltagarna som studerande i relation till
ämnet. Första lektionen fyller de vuxna i ett formulär som beskriver avsikter med kursen Samhällskunskap och tidigare erfarenheter av studier. Vilka identiteter de använder
utanför skolsammanhanget är inte av intresse för lärarna. Deltagarna uppmanas att
berätta om sig själva i sina arbetsgrupper. Aktiviteten görs på fikapausen utan lärarnas
närvaro. Deltagarnas erfarenheter ges på så vis ingen relevans i klassrummet. Lärarna
bestämmer formen, det ifyllda formuläret och innehållet i presentationen, som relaterat
till skolämnet. Lärarnas anspråk på deltagarna är helt enkelt ämnesrelaterat. I undervisningen blir man studerande och inget annat, det avgör läraren, därmed hur man ska
kommunicera.
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Det finns också tillfällen då lärare agerar utifrån motsatt logik. På pedagogens initiativ
förväntas deltagare beskriva sig själva och livet utanför studierna. Vid en presentation
kan uppfordran handla om att berätta saker som namn, ålder och tidigare utbildningserfarenheter men också vilka deltagarna är utanför studierna, om de har barn, fritidsintressen och yrkeserfarenheter. Poängen är att aktiviteten iscensätts av lärare och på
undervisningens villkor, oavsett de deltagare som finns i lokalen.

Kommunikationsregler i undervisning – vem säger vad?
Vi återvänder till den inledande undervisningssituationen för att tolka regler kring hur
samtalsformer förväntas ta sig uttryck mellan pedagoger och studerande. När turen i
uppropet kommer till Micke avviker kommunikationsmönstret i klassrummet. Tidigare
har deltagarna tagit minimalt utrymme genom att vinka med handen eller kort säga ”ja”.
Inför Mickes efternamn tvekar läraren hur det ska uttalas. Hon prövar olika alternativ
”Mikael Stre, Stro-emb eller Stromb?” Hon ger upp genom att skämtsamt leverera ett
rimförslag ”En tromb?” Vi tolkar pedagogens agerande som att hon i positionen som
lärare först adresserar Micke som närvarande deltagare i klassrummet. När hon misslyckas med att uttala efternamnet räddar hon symboliskt lärarens ansikte genom att skämta
och kommentera sin underfundighet med att leende blicka ut i rummet. En tolkning är
att läraren inte kan framstå som mindre vetande eller misslyckad. Den skämtsamma
gesten tolkar vi som att läraren Boel byter position från lärare till person. I det samma
fråntas Micke identiteten som deltagare.
Men Micke svarar som studerande ”lärare har svårt och läsa, tydligen”. Micke återskapar i egenskap av studerande läraren genom att adressera en ironi över oförmågan att
uttala hans namn. Väl i den positionen gör han som det förväntas, han räcker upp
handen för att läraren ska identifiera honom. Deltagaren Micke säger; ”rätt svar är
Mikael Stroemb”. Den gesten tillskriver Boels läraridentitet som allvetande. Eftersom
läraren gjort avsteg från den positionen kan Micke pendla mellan sina identiteter. Som
svar på den gesten intar Boel lärarpositionen genom att korrekt upprepa deltagarens
efternamn. Som lärare tillåter sig Boel att ironisera över det annorlunda namnet, ”det är
också ett namn”. Läraren har en position med rätt att reglera och värdera i klassrummet.
Micke bekräftas som studerande då hon säger ”bra”. Lärar- och deltagarpositionerna
stabiliseras genom Boels signal om att nu är spelet över, det är dags att gå vidare i uppropet. Aktörernas kommunikation avslutas med att Boel säger, ”dig kommer jag komma
ihåg”.
Med den här analysen vill vi visa att i utbildning avgör lärare hur man ska kommunicera. Reglerna kan tillfälligt sättas ut spel men det är pedagogen som definierar situationen, i det här fallet påbörjas en förhandling men den bestäms av läraren som avgör
när det metaforiska spelet är slut. Som vi tolkar det är det inte möjligt att som studerande säga till läraren att det är ojuste att första dagen utsättas för offentlighet med
negativ klang, att det är en förhandlingssituation som sker på ojämlika villkor. Läraren
avgör utfallet genom att bestämma när och hur akten avslutas. På så vis menar vi att
kommunikationsregler i klassrummet bestäms av en utbildningslogik. Eftersom lärare
formellt bedömer studerande, måste deltagarna även hantera kommunikativa spel vid
sidan av examinationstillfället.
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Poängen med interaktionen mellan pedagogen Boel och deltagaren Micke är att det
illustrerar att kommunikationen styrs genom undervisningens villkor eller regler. Vad
som betraktas som roligt avgörs genom lärarens agerande. Att skämta i det offentliga
rummet sanktioneras av läraren. Att som studerande leverera skämt kan vara ett vanskligt projekt. Går inte humorn hem hos läraren tar pedagogen sig rätten att offentligt
disciplinera deltagaren. Disciplineringen tar sig uttryck genom påtaglig tystnad eller
kommentarer som inte ges utrymme för att bemötas på samma villkor av den studerande. Kommunikativa regler och disciplinerande ordning kan ta sig olika uttryck i
undervisningen:
Britta:
Intervjuare:
Britta:

Sen blev det ju mycket att hålla studietakten, det är ju det en coach gör.
Att vara allt från administratör till att vara, att vara piskhållare, nu får ni
göra saker och är det, är det så man kan tolka det?
Jaa. Lite pådrivare ... man ringer och ligger på.
(Britta, coach med inriktning Svenska, Engelska och Samhällsorienterande ämnen på Liber maj 2002)

I distansstudier handlar pedagogens ordningshållande främst om att se till att de studerande håller efter sina insändningsuppgifter, att de helt enkelt håller studietakten. Liknande aktiviteter ägnar sig lärarna Uno och Gunilla åt så att deltagarna bedriver sina
studier som de ska:
Intervjuare:
Gunilla:

Deltagarna då, hur är dom?
Tråkigt när dom smiter undan och då, jag måste jaga på. Dom har svårt
med ansvaret, och vara vuxen … Inte konstigt med tanke på hur dom
haft det … klarade inte grundskolan, har ingen arbetslivserfarenhet …
några är i gränslandet och kriminalitet eller ordnar för sig som, som
förvuxna tonåringar.
(Gunilla, kursföreståndare samt lärare i Engelska och Svenska på
Folkhögskolan november 1999)

Intervjuare:
Uno:

Vilka är deltagarna då?
Elever som har intellektuella svårigheter, är förhållandevis få. Eleverna
är inte motiverade. Har vi svårigheter så är det med närvaron.
(Uno, kursföreståndare samt lärare i Matematik och Naturkunskap på
Folkhögskolan lärare september 1999)

Andra pedagoger gör disciplinerande anspråk på deltagarna som går utöver ordningen i
själva klassrummet:
Intervjuare:
Bosse:

Men, men varför är det organiserat så jag tänker dom är uppbundna i
tid väldigt mycket, och gemensam rast och så?
Mm, varför det ser ut så? Ja, rasten är ju också viktig, hade vi andra
lokaler så skulle jag, som jag försökte göra, sitta tillsammans med
gruppen och fika tillsammans och försöka motverka att rökarna och
gruppbildning ... Det har en social funktion, är också ett sätt att lära sig
på.
(Bosse, kursföreståndare och lärare i Matematik, Naturkunskap och
Tema på Folkhögskolan april 1999)

Läraren Bosse ser som sin uppgift att fostra de vuxna utanför klassrummets väggar. När
vi följt gruppen och som citatet antyder, är det så att läraren försöker få rökarna att bara
gå ut vissa raster för att hela gruppen ska fika tillsammans. Det handlar om att rökning
för det första är onyttigt och för det andra bildas små grupperingar i klassen som läraren
ogillar och vill motverka. Andra lärare vill att deltagarna inte bara hanterar sina ämnes-
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eller temastudier utan även ägnar sig åt utbildningsinstitutionen eller samhället som
helhet:
Intervjuare:
Anders:

Hur blir man en bra deltagare här?
Eleven ska vara med och forma vår folkhögskola och då blir det givetvis
så att vissa gör det i hög grad, tar egna initiativ … alla är med och
städar och kokar kaffe, att vara med i elevrådet … att vara delaktig i
skolan inte bara i den egna klassen … Visa engagemang för studierna,
andra människor, ja samhället utanför … Det är viktigt att vara delaktig.
(Anders, lärare i Tema Folkhögskolan augusti 1999)

Avsnittet avslutas med hur pedagogen avgör hur man kommunicerar i det offentliga
rummet:
Boel:

MICKE:
Boel:

Så följ med i DN, Svenska Dagbladet, lokaltidningen, titta på TV som
Åtta dagar, lyssna på radion, P1 till exempel klockan 16. Sen har ni
Gomorron Världen på söndagarna.
P1! Går det och få in? [fniss]
För att ta del av samhället måste man granska kritiskt. Det handlar om
och få kontroll på livet.
(Fältanteckning, januari 1999)

Deltagaren Mickes skämtsamma kommentar ”P1! Går det och få in?” ignoreras av läraren Boel. Deltagaren är en av få studerande som känner till de mediavanor som läraren
presenterar. Vi tolkar gesten som att han ironiserar, symboliskt visar att Boel behöver
använda andra källor för att anknyta till vuxendeltagarna. Pedagogen visar med sitt
kroppsspråk att hon både ser och hör Micke men svarar med tystnad. Läraren fortsätter
med eller utan intryck av deltagarens försök att uppmärksammas. Deltagaren inser misstaget att utmana kommunikationsreglerna i klassrummet och kompenserar strax efteråt
med att göra en relevant mediaanalys i relation till pedagogens frågor. Här har vi visat
att regler i undervisningen utgår från flera aspekter såsom, samtalston, närvaro och tid,
samvaro utanför klassrummet, engagemang i studierna men också aktiviteter utanför
den konkreta undervisningen såsom att visa intresse för utbildningsinstitutionen som
sådan eller ta del av media på särskilt sätt.

Ordningsregler i undervisningen gör anspråk på en skötsam deltagare
Ordningsregler i vuxenutbildning producerar en disciplinerad och skötsam deltagare
som läser av studierna som en för-givet-tagen praktik. Pedagoger iscensätter aktiviteter
som studerande har att förhålla sig till. Vissa inslag är givna och kräver ingen särskild
anvisning. Andra inslag formas mer i relation till lärarens tycke och smak som exempelvis anspråk som sträcker sig utanför det konkreta klassrummet. Vi menar att lärare
bestämmer hur man ska kommunicera i undervisningen. I termer av anspråk på deltagarpositioner framstår lärmiljön som pedagogens domän. Hur man ska lära känna
varandra, hur man uttrycker sig, skämtar eller gör offentliga kommentarer värderas av
lärare. Som deltagare formas medlemskapet med logiken att läsa av pedagogens sätt att
kommunicera och inordna sig. Om vad och hur man samtalar avgörs av lärare som
direkt återkopplar genom att ignorera eller bemöta de vuxnas uttalande i det offentliga
rummet. Förmågan att läsa av reglerna som ofta är implicita gör anspråk på en skötsam
deltagare. Även om man vill forma annan kommunikation, eller känner sig kränkt av
lärare gäller det att liksom gilla läget. Det betyder att de vuxna måste erkänna undervisningens regler, därmed pedagogen som central kommunikatör. Studiediscipline112
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ringen, därmed anspråket på skötsamhet går helt enkelt utöver det formella examinationstillfället.

Anspråk på deltagarpositioner samspelar
Drar vi samman trådarna kring undervisningens anspråk på deltagarpositioner skapas en
bestämd deltagare. Vår tolkning är att kravspecifikationerna formar vuxna som använder studier för att lära sig bestämda kunskaper. Genom att rikta uppmärksamheten mot
kunskapsinnehåll, att förändras kan vardagen hanteras bättre. Även om vardagen framlevs otillräcklig och studievanan är begränsad, producerar undervisningen anspråk på en
självständig och aktiv deltagare. Undervisningsinnehåll som kanon eller för-givet-taget
producerar en studieintresserad deltagare, synsätt på lärande formar en förändringsbenägen deltagare och skolregler en skötsam deltagare. Som vi tolkar det samspelar och
stärker anspråken varandra. Undervisningsinnehåll legitimeras med anspråk på lärande,
kunskapernas relevans i de vuxnas liv. Skolregler handlar om att uppföra sig som skötsam deltagare i meningen att förstå sig på hur man kommunicerar i klassrummet. Resurser som lärare använder placerar de vuxna i en och samma position. De positioner som
skapas mellan studerande och lärare betyder att de vuxna har att inordna sig i undervisningen.
Utöver dessa anspråk formar och stärker studerandeaktiva metoder anspråk på en självständig deltagarposition. Deltagaren förväntas vara aktiv, delaktig och ta ansvar för
studierna. Lite tillspetsat kan vi uttrycka det som att undervisningen gör anspråk på en
okunnig medborgare, men lagom okunnig för att identifiera sina kunskapsbrister, på så
vis anta identiteten som självständig men inom särskilda ramar för att passa in i kravet
på en skötsam deltagare. Å ena sidan formas alltså deltagarpositioner som markerar deltagarens tillkortakommanden. Å andra sidan är hon aktiv, studieintresserad och förmår
självständigt driva arbetsprocesser i undervisningen. Om inte deltagarna delar pedagogens syn på undervisning måste de ändå anta uppmaningen att vara självständiga. Det
symboliska tvånget skapar en motsägelse när det studerandeaktiva synsättet beordrar
studerande till självständighet.6 Undervisningens krav, oavsett utbildningsinstitution,
synes entydiga – de vuxna har att hantera olika, men massiva anspråk i undervisningen.
Klassrummets grammatik handlar sammanfattningsvis om pedagogers styrning av innehåll, arbetsformer och kommunikation.7 Undervisningens anspråk framstår kanske som
cementerade, svåra att förhandla kring för deltagarna. Men möjligheter finns att som
deltagare agera utifrån egna villkor, där anspråk kan spelas ut:
Deltagaren Henrik har i temat ”Två millenniumskiften” valt att arbeta med vikingar.
Henriks arbete handlar om vikingarnas farleder och han vill skriva om både österled
och västerled. Henrik berättar för läraren Peter om inspirationen han fått från aktuella
TV-program och böcker. Deltagaren har trots läs- och skrivsvårigheter tagit sig igenom
Röde Orm. Han säger att det lyckades i och med hans stora intresse för vikingar och
asatro. Läraren uppmuntrar intresset, men försöker påverka deltagaren att välja
antingen österled eller västerled. Peter föreslår att Henrik fokuserar djupare på någon
6

Larsson (1982, 1983). Författaren för liknande resonemang kring maktanspråk i vuxenstudier utifrån
Batesons kommunikationsteori.
7
Nesbit (2000) menar att lärare agerar förvånansvärt likartat över tid i undervisningen trots att de undervisar i olika ämnen och har olika institutionstillhörigheter. Samhällsförhållanden och kulturella mönster
styr deras agerande, både likriktar och begränsar handlingsutrymme. Vi menar att det är så vi delvis kan
förstå att samma anspråk på deltagarpositioner formas oavsett utbildningsinstitution.
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av dimensionerna mathållning, skeppens konstruktion eller handel. Henrik framhärdar
valet att skriva om båda farlederna och hänvisar till flera kunskapskällor:
HENRIK:
Fast på TVn då pratar dom om öst och väst, och i boken [Röde Orm]
också ju.
Peter:
Njaae, du får nog, du får nog. Jag menar ditt arbete blir för stort om du
tar båda farlederna. Du måste liksom avgränsa. Sen, sen har Jonas
vikingar också och då blir det, samma sak blir inget bra med redovisningenHENRIK:
Men, det blir jag har läst … en del kan jag, det går nog.
Peter:
Jag har ett förslag. Sök på Hagerman, Maja tror jag hon heter. Där kan
du hitta intressantaHENRIK:
Jag tar bibblan direkt!
Peter:
Bra! Då vet du vad du ska gå vidare med?
HENRIK:
Mm.
(Fältanteckning november 1999)
Henriks upplevelse en tid efter handledningen:
Intervjuare:
Vi har ju läst arbetet och det ser lite olika ut, mer lagt krut på här men
lite annat till exempel här om maten … Hur gjorde du sen med handledningen, Peters [lärarens] tips?
HENRIK:
Det bara small till på bänken. Läs det här! Då, då får man hitta på nåt.
Jaa jag skrev av lite här och lite där, så han [läraren] blev nöjd … det
var inget jag fastna för, inget för mig.
(Henrik, deltagare på Folkhögskolan december 1999)

Deltagaren Henriks förhandling med läraren resulterar i att anspråk på självständighet
och lärande spelas ut. Deltagaren ger upp sitt intresse och inordnar sig i lärarens projekt,
han gör minsta möjliga för att bli godkänd genom att ta den källa som pedagogen
erbjuder och skriva av det innehåll som identifierats som centralt i undervisningen.
Samtliga anspråk närvarar alltså inte alltid vid ett och samma undervisningstillfälle.
Kravet på en studieintresserad deltagare behöver inte betyda att man gör en studieuppgift rätt. Det centrala är att studieintresse kombineras med skötsamhet, att deltagaren
inte latar sig utan synes göra så gott han kan i relation till det som räknas som relevant
kunskap. På så vis kan anspråken på lärande och studerandeaktivitet spelas ut. I kapitel
(7–10) ska de vuxnas aktiviteter eller förhandlingar om man så vill, beskrivas i relation
till utbildningsanordnare och undervisningens krav. Undervisningens logik i relation till
deltagaridentiteter kan ses som formade av diskursen livslångt lärande, som kan kopplas
samman med samhällets teknologier för att disciplinera medborgare. Frågan är så framöver, vilka anspråk erkänns eller spelas ut av deltagare i vuxenstudier?
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Deltagare i vuxenstudier
Innan fyra utbildningsbiografier presenteras ska vi här beskriva mönster av livet i
vuxenstudier för hela gruppen intensivstuderade deltagare. Man skulle kunna föreställa
sig att identiteten som vuxenstuderande ser ut på bestämt sätt, men gruppen är en blandad skara. Kastar vi en snabb blick över deltagargruppen framträder ett sammelsurium
av identiteter. De är kvinnor och män, femtiotalister och åttiotalister. Vi möter kroater,
asiater, etiopier, västgötar och stockholmare. Här finns muslimer, kristna och ateister.
De är gifta, sambo, ensamstående eller särbo. Vi träffar kortutbildade och högskoleutbildade. Här finns naturälskare, heminredare, körsångare, dokusåpafantaster och
styrketränare. De är företagare, industriarbetare eller sjuksköterskor. Flera är arbetslösa
eller sjukskrivna. Några har jobbat många år inom samma yrke, andra har prövat lite av
varje. Flera har begränsade arbetslivserfarenheter, i alla fall från den ”vita” arbetsmarknaden. Presentationen, om än kortfattad och ytlig, visar att olika identiteter görs relevanta i förhållande till utbildning. Det spelar upp för att vuxenstudier kan framställas
olika och identiteten som deltagare variera. Vi har tagit fasta på fyra teman, ämne,
arbetsform, pedagog samt deltagare, och ställer frågan; hur framställs dessa teman i
vuxenstudier? Temana återkommer i utbildningsbiografierna om deltagares tillvaro i
vuxenstudier, som vävs samman med andra sammanhang i livet. För att visa hur innehåll organiseras och förstås, hur mönster skapas som återkommer, används begreppet
tolkningsrepertoar.1 De presenteras och exemplifieras i form av invävda citat i texten.
Syftet är alltså att beskriva mönster som framträder i hela deltagargruppen, oavsett
komplexa dynamiker. Kommande utbildningsbiografier visar däremot hur några deltagare använder, förhandlar och kombinerar repertoarerna i relation till bestämda identiteter. På så vis avser vi gestalta möten mellan vuxenstudier och levnadsbanor. Kapitlet
avslutas med att beskriva några bilder av vuxenstudier som framtonar ur resonemanget.

Bilder av ämnen
Deltagare i vuxenstudier visar att ämnen kan användas på skilda sätt. Ämne handlar om
själva kunskapsinnehållet, vare sig det organiseras i relation till ämnesdisciplin eller
tematiskt. I det empiriska materialet görs fyra tolkningsrepertoarer relevanta:
•
•
•
•

ämne som lärande
ämne som meritering
ämne som försörjning
ämne som självförverkligande

1

Begreppet tolkningsrepertoar lånas av Potter & Wetherell (1987, se kapitel 2). Det används möjligen
frimodigt i texten, men inspirerar oss att rikta uppmärksamheten mot hur kommunikativa mönster med
olika logiker tar form.
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Ämne som lärande markerar att studier skapar kunskaper man använder i olika sammanhang. Ämne som meritering framhåller betydelsen av att skaffa formella bevis för
att få tillträde till arbete och utbildning. Ämne som försörjning framställer studier som
möjlighet att lösa ekonomiska bekymmer. Ämne som självförverkligande handlar om
något för-givet-taget positivt, det är en resurs för att utvecklas.

Ämne som lärande
En första tolkningsrepertoar som återkommer i det empiriska materialet är ämne som
lärande. Det handlar om att studera för att lära sig något bestämt som ska användas i
olika sammanhang. Deltagaren John betonar att ämnena kan användas som redskap i
kontakt med myndigheter. Daniel planerar att studera vidare på högskola och framhåller
att kunskaperna då behövs. Charlotte argumenterar för att deltagandet kan skapa ökat
kollektivt engagemang, eller som hon formulerar det ”man blir liksom med och bryr sig
om det som händer”. Mary lever numera med en högutbildad man och vill lära sig ämnen för att delta i vardagliga diskussioner i bekantskapskretsen. Deltagare framstår som
okunniga inom det bestämda ämnesområdet, villiga att rikta uppmärksamheten mot
något som förändrar tolkningar och handlingar. Men det kan också vara så att aktörer i
omgivningen som deltagarna har att förhålla sig till, argumenterar för att utveckla kunskaper genom att studera ämnen. Deltagarna Julia och Henrik tycker sig hantera läsande
och skrivande tillfredsställande, medan arbetskamrater och pedagoger framhåller att
kunskaperna behöver förbättras. Joseph, som jobbat svart i restaurangbranschen, säger
att hans arbetsgivare tycker det är viktigt att kunna räkna. Studeranderösterna illustrerar
att de vuxna visserligen kan se poänger med ämnen, men behovet att lära formuleras av
andra.

Ämne som meritering
En andra tolkningsrepertoar deltagare använder i relation till ämne är som meritering.
Studier handlar om att meritera sig till arbete eller vidare utbildning. Formella bevis
behövs som inträdesbiljetter till andra arenor. Repertoaren kan användas för att framstå
som kunnig inom det aktuella ämnesområdet. Deltagarna har studerat samma ämne tidigare i och utanför Sverige, eller utvecklat kunskaperna i andra sammanhang än studier.
Jonas har arbetat på tryckeri flera år, är van att läsa och hantera texter. Att meritera sig i
Svenska handlar om att bli behörig till högskolestudier. Deltagaren Karin har genom
arbetet som administratör skapat goda språkkunskaper. Men hon saknar det papper som
intygar kunskaperna som behövs för att ägna sig åt det hon vill. Kunskaperna är inget
värda innan de stämplas som godkända av utbildningssystemet.
En variant är när meritering framstår som något nödvändigt ont. Det betyder att deltagarna tvärtemot att positionera sig som kunniga och kompetenta, placerar sig som
okunniga och ointresserade av ämnena. Deltagaren Camilla berättar att flera ämnen hon
möter i studierna knappast intresserar ”först hitta på nåt man inte bryr sig om, sen ska
man hålla på och leta böcker och traggla på Internet”. Men för att få gymnasiekompetens krävs betyg i ämnet. John vittnar om samma situation ”ska jag sen ta tag i mitt
liv efter den här resan, det är dags och bli vuxen [skratt] så måste jag väl ha nåt och falla
tillbaka på”. Ros-Marie berättar att arbetsgivaren kräver gymnasiekompetens för att hon
ska få fast tjänst inom vården. Som erfaren av livet och medborgare i samhället ser
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deltagaren inga poänger med att läsa Samhällskunskap. Omständigheter utanför deras
påverkanshorisont framställs som faktiska förhållanden, bara att anpassa sig till.

Ämne som försörjning
En tredje tolkningsrepertoar deltagare använder är ämne som försörjning. Att vuxenstudera blir ett sätt att finansiera tillvaron. De vuxna har tidskrävande hobbys, reser
återkommande, arbetar svart eller väntar med beslutet om vad de ska ägna sig åt i yrkeslivet. När samhällsföreträdare kräver aktivitet väljer de studier. De rör sig mellan tillfälliga arbeten och kortare kurser för att framleva livet som de vill. Deltagarna Emma
och John studerar vissa ämnen för att komma upp i heltidsstudier och få fullt studiemedel. Camilla berättar att fritiden ägnas åt att bygga färdigt sin båt för att kunna göra
drömresan. Susanne säger att hon hellre deltar i studier än tar de jobb Arbetsförmedlingen erbjuder. Det viktigaste i livet är djur och natur, det vill hon ägna sig åt i både
arbete och fritid. Att försörja sig genom studier framstår här som vald livsstil. Vardagen
kan formas på egna villkor. Visst finns alternativ, men de är sämre. På så vis markeras
ett aktivt ställningstagande. Det är möjligt att få arbete, dock ger studier samma resultat
i hushållskassan.
Samma repertoar kan göras relevant som en eller till och med sista utvägen att hantera
ekonomin. Alternativ finns inte, vuxenstudier framställs snarare som påtvingade. Deltagarna Robil och Joseph berättar att de inte får något jobb ”såna som vi får inget”. Ali
vittnar om detsamma och sparar pengar till den framtid som planeras tillsammans med
familjen i hemlandet. I dessa fall markeras ett passivt ställningstagande. Omständigheter
gör att de vuxna inte har något annat att välja på. Deltagarrösterna visar alltså att försörjning knyts till arbete, de kan framstå som arbetssökande, bidragstagare och låntagare. Vuxenstudier är på så vis ett sätt att antingen undvika eller kompensera arbete.

Ämne som självförverkligande
En fjärde tolkningsrepertoar är ämne som självförverkligande. Ämnen framhålls som
allmänt nyttiga och användbara. Studier har för givet tagen positiv riktning, ofta i termer
av allmänbildning. Deltagare framställer ämnet som resurs för att skapa självtillit, forma
annan självbild, ägna sig åt intressen och växa som människa. Deltagaren Robert beskriver studier som ett sätt att få tillbaka självförtroende och människovärde efter många
år som missbrukare. Henrik betonar att allmänbildning alltid är bra att ha, medan Karin
väljer omsorgsfullt bland ämnen för att äntligen ägna sig åt sådant hon verkligen intresserar sig för. Studerande som Emma och Maria berättar om ämnen som att söka upprättelse i förhållande till tidigare studieerfarenheter ”ska visa dom att jag kan, har gett
mig den på att nu ska det gå”. Känslan av att för en gångs skull klara av studierna behövs för att komma vidare i livet. För Emma handlar det också om att efter många år
som mobbad skapa nya relationer. Det fungerar som ett slags kvitto på att hon är en
schyst kompis. Logiken kring självförverkligande framställer deltagarna som studieintresserade. Aktiviteter man ägnar sig åt i utbildning är värdefulla generellt, utan att det
nödvändigtvis handlar om att lära sig bestämda kunskaper som ska användas på särskilt
sätt.
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Bilder av arbetsformer
Deltagare i vuxenstudier visar att arbetsformer framställs på skilda sätt. Att studera kan
helt enkelt vara så olika aktiviteter. I det empiriska materialet framtonar tre tolkningsrepertoarer:
•
•
•

arbetsform som studieuppgift
arbetsform som projektarbete
arbetsform som samtalsfora

Arbetsform som studieuppgift framhåller litteratur, anteckningar och läxor som centrala
inslag. Arbetsform som projektarbete handlar om studerandeaktivitet i meningen att
självständigt, i grupp eller på egen hand, hantera innehållsmässigt ofta friare uppgifter
inom viss tidsram. Arbetsform som samtalsfora markerar studier som mötesplats där
man diskuterar och utbyter erfarenheter.

Arbetsform som studieuppgift
En första tolkningsrepertoar som återkommer i det empiriska materialet är arbetsform
som studieuppgift. Det handlar om att studierna framställs som att de följer en given
arbetsgång. Arbetsuppgifter i studiesammanhanget ramas in med en bestämd logik som
framstår som typiskt i skolan. Studierna genomförs enligt konventionella mallar, de
befinner sig inom normalitetens gränser. Centrala aktiviteter är att läsa litteratur, delta i
lektioner, föra anteckningar och lösa uppgifter som pedagogen förelägger. Stoffet
bearbetas individuellt, redovisas och bedöms i förhållande till rätt svar. Principen
förefaller välbekant från grund- och gymnasieskola och är densamma i vuxenstudier,
även om arbetsuppgifterna kan vara mera omfattande, kräver ökad självständighet och
hanteras i högre tempo. Deltagaren Charlotte föredrar att lyssna på föreläsningar, läsa
böcker, anteckna och ”göra läxor, så tittar jag i blocket och känner mig duktig”. Karin
studerar för att fördjupa kunskaperna i ämnen hon intresserar sig för, ”jag ska äntligen
läsa för min egen skull och bara det jag vill”. Att ägna sig åt studieuppgifter framstår för
henne som ett sätt att systematisera arbetsprocesser och få stöd från lärare i studierna
”annars kan jag ju lika gärna gå till ett studieförbund eller snacka med väninnorna över
ett glas vin”. Ros-Marie menar att studier knappast har med verkliga livet att göra. Men
fördelen med att uppgifter ramas in på det här viset är att man disciplinerar sig och ”får
det undanstökat”. Leena tar fasta på att studieuppgifter styr upp arbetet, något som
behövs när det ”kryper i benen, jag kan ju inte sitta still med dom här axlarna och tankarna flyger iväg så”. Mats är inte helt övertygad om förtjänsten med vuxenstudier.
Uppgifter gör ändå att man förhåller sig till studierna som ett jobb ”man gör det man
ska, det blir ordning”. Petter som ”sket i gymnasiet” men nu siktar på högskolestudier
framhåller att logiken är välbekant, därmed inte kräver särskild energi. Carita resonerar
på liknande sätt, studier handlar om att i rask takt avverka de ämnen som krävs för gymnasiekompetens. Distansformens studieuppgifter effektiviserar arbetet ”för annars går
det bort så mycket tid”.

Arbetsform som projektarbete
Ett andra sätt att framställa arbetsformer är som projektarbete. Studierna hanteras
genom att deltagare självständigt, ensamma eller tillsammans med andra, driver arbets118

Kapitel 6

processer och skapar produkter inom given deadline. Centralt är att deltagare är aktiva
och ansvarar för arbetet genom hela processen. Till skillnad från att hantera studieuppgifter, där litteratur, lektioner och anteckningar är centralt, kan andra källor än
böcker och föreläsningar vara aktuella, såsom Internet, TV, intervjuer och studiebesök.
Det betyder att deltagarna själva kan villkora tid, plats och rum inom vissa gränser.
Undervisningen fungerar som kontrollstation för deltagarnas arbetsprocesser. Sättet att
arbeta liknar, som deltagarna Irene och Daniel formulerar det, ”verkligheten till skillnad
från och jobba som i skolan”. Arbetsformen projektarbete markerar nytänkande och
moderniserade studier. Även om pedagogen ramar in arbetsområdet, har deltagares
frågor, intressen och val av område betydelse. Deltagaren Pernilla framhåller att projektarbete passar henne perfekt, ”att få göra det man tycker är kul och sen få ihop det”.
Micke gillar att göra, något han kontrasterar mot att läsa böcker. I projektarbeten fungerar pedagogen ”mer som en konsult än lärare”. Susanne trivdes inte i vanliga skolan
”när man var liten var det kul i början, fast det var inte min grej”, så andra arbetsformer
än vad som för henne framstår som skolmässiga föredras. Ture markerar att projektarbete ger friare händer vilket fungerar för honom efter många år som yrkesverksam,
”man är ju inte van att folk säger åt en vad man ska göra”.

Arbetsform som samtalsfora
En tredje tolkningsrepertoar som återkommer i det empiriska materialet är arbetsform
som samtalsfora. Att föra dialog, diskutera och ta del av varandras berättelser framhålls.
Det handlar om att träffa bekanta och obekanta, med lika och olika bakgrunder och
erfarenheter, istället för att ägna sig åt att läsa mängder av litteratur och skriva, liksom
göra läxor och ha prov. Att möta människor med mångfald av bakgrunder och erfarenheter framställs som intressant och spännande. Studier blir ett socialt rum för att odla
etablerade och skapa nya relationer. Även om konflikter kan uppstå uppskattas relationer till andra, såväl klasskamrater som lärare. Gränser mellan pedagoger och studerande överskrids och ersätts av att mötas som vuxna. Deltagaren Maria framhåller
samtalet och mötet med andra för henne som sjukskriven. Robert och Ali pekar på dialogens betydelse i studierna och föredrar det framför att läsa och skriva, ”man pratar och
diskuterar lite”. Jonas menar att man lär sig av varandra, men samtalet är också viktigt
för trivseln: ”Det är väl bra om det blir trevligt också.” För Robil och Joseph handlar det
om att umgänget med kompisarna på fritiden flyttar in i undervisningen: ”Det spelar
ingen roll så mycket egentligen var, utan dom andra är här det visste jag, sen är det bra
med trevliga lärare och bra med kaffet.” Studierna framstår som en plats för olika samtalsfora, såväl nya som gamla bekantskaper, men också en plats att odla intressen för
musik, politik, religion och idrott med likasinnade. För Henrik är det avgörande att
kunna ägna sig åt sitt intresse för musik. Julia ser studier som möjlighet att utbyta
åsikter, precis som Olivia som är politiskt engagerad. Eller för att ta paus från ett
tröttande arbete, som Irene berättar: ”Jag var tvungen och komma bort från det, när man
känner man inget har och ge, det är bara samma och samma, det här passar mig
perfekt!”

Bilder av pedagoger
Deltagarna visar att pedagoger får framträdande plats i vuxenstudier. Fyra repertoarer
dominerar i det empiriska materialet:
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•
•
•
•

pedagog som ämnesexpert
pedagog som arbetsledare
pedagog som administratör
pedagog som person

Pedagog som ämnesexpert placerar ämneskunskaper i förgrunden. Pedagog som arbetsledare framhåller en särställning i undervisningen som ansvarig för studieaktiviteter.
Pedagog som administratör handlar om att informera, distribuera material och samordna
studierna. Pedagog som person markerar personliga egenskaper och drag såsom snäll,
rättvis och lyhörd eller omvänt godtycklig, grinig och konstig.

Pedagog som ämnesexpert
En tolkningsrepertoar framställer pedagogen som ämnesexpert. Ämneskunskaper placeras i förgrunden, pedagogen är expert inom avgränsat område i studiesammanhanget.
Det handlar om att vara kunnig i de ämnen man undervisar såsom att göra översikter
eller symboliska kartor. Pedagogen berättar detaljerat och engagerat, besvarar deltagares
frågor eller agerar som en slags levande uppslagsbok. Aktiviteterna markerar en specialistkompetens i förhållande till deltagarna som är noviser. Relationen deltagare och
pedagog skapas alltså genom själva ämnet, det är så de möts. Pedagogerna betecknas
ofta i termer av ämnestillhörighet såsom ”engelskalärarn” eller ”hon i Svenska”. Även
om de kallas vid sina förnamn är det i relation till ämnet, ”Ulf i Historian”. På så vis
markeras deras särställning, vissa pedagoger sticker ut i det större lärarkollektivet.
Repertoaren medger att de studerande bedömer pedagogens aktiviteter med beteckningar såsom ”bra lärare”, ”kan undervisa” och ”duktig”. Ämnesexperter framstår som
kontrast till pedagoger som inte gör anspråk på ämneskunskap. I dessa fall gör de sig till
en aktör bland andra och markerar tillhörighet till deltagarna genom den gemensamma
identiteten som vuxen. Men att studera handlar för många deltagare om möjligheten att
utveckla kunskaper man inte kan skapa på egen hand. Annorlunda formulerat är studier
en praktik som skiljer sig från andra sammanhang i dagliga livet. Den skiljelinjen ska
med deltagarnas ögon upprätthållas. Pedagogen tillskrivs vara den kompetenta mästaren
som har ämnesinnehållet i sin hand. Som ämnesnoviser markerar deltagare sitt studieintresse och riktar uppmärksamheten mot de aktiviteter som iscensätts. Olivia berättar
lyriskt om pedagogen Anders som ”kan allt om världens religioner”. Pernilla framhåller
pedagogen Bosse som ”superduktig mattelärare” som fått henne att begripa vad Matematik egentligen är för ämne och hur det kan användas. Maria beundrar läraren i
Svenska som med hennes ögon verkar ha läst varenda bok, därmed kan rekommendera
litteratur till deltagare oavsett läsvana och intresse.
Men repertoaren kan också framhålla pedagogen som alltför krävande. Även om pedagogen är expert medan deltagaren är novis, framställs pedagogens kunskaper och anspråk som övermäktiga. Med deltagares ögon kan pedagogers entusiasm och engagemang för ämnet framstå som omöjligt att hantera då livet också består av andra aktiviteter. Studeranden Camilla beskriver svenskundervisningen med Gunvor som överambitiös: ”Bara läsa massa, massa böcker!” John vittnar om samma sak med referens
till Knut som undervisar i Matematik ”hela världen är ju inte Matte liksom”. Å ena
sidan kan alltså pedagogens engagemang skapa intresse och väcka nyfikenhet bland
deltagarna. Å andra sidan kan ämnesexperten framstå med en ensidig hållning till livet,
omöjlig för deltagare att dela.
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Pedagog som arbetsledare
En andra tolkningsrepertoar framställer pedagogen som arbetsledare. Pedagogen placeras som ansvarig för studieaktiviteter, ofta som disciplinerande kraft. Att hantera relationer i undervisningen genom aktiviteter som demonstrerar ett tydligt ledarskap är en
central sida av identiteten. Pedagogen är inte vilken aktör som helst i utbildning, varken
i grund- och gymnasieskola eller i vuxenstudier. Kontrasten är en abdikerad pedagog
som släpper arbetsprocesserna fria, helt enkelt förskjuter ansvaret till deltagarna. Liksom på en arbetsplats kan ledarskapet visserligen formas med olika logiker, som relationer till medarbetare med delansvar eller som underställda arbetstagare. Men arbetsledaren är ändå den som ansvarar för såväl produktionsprocess som slutprodukt. De ska
stötta och handleda deltagarnas arbetsprocesser. Deltagaren Joseph framhåller pedagogen som arbetsledare vilket markerar ledarskap och särställning. Det markeras genom
pedagogens plats framme vid skrivtavlan i rummet ”han står ju där framme”. Ali berättar på liknande sätt om pedagogens betydelse ”säger dom inte man måste, man gör ju
inget”. Olivia är visserligen engagerad i studierna, men tycker att läraren ska ta tydligare grepp över arbetsprocesser. Hon siktar på högskolestudier och vill stöttas bättre i
lärandet. Pernilla uppskattar när läraren Kalle markerar och ryter i: ”Så här ska ett
arbete se ut.”
Om pedagogen är arbetsledare framställs deltagarna som medarbetare eller arbetstagare,
vilket medger rätt att återkoppla insatser. Att bekräfta, berömma, utmana, tillrättavisa
och disciplinera deltagare inom utbildningsanordnarens väggar är aktiviteter pedagogen
ska ägna sig åt. Deltagarna betecknar sådana pedagoger som ”krävande” och ”rättvisa”.
Men det handlar om att balansera, irritation kan uppstå om deltagare tycker att gränser
överskrids. Pedagogen liknar då en kontrollerande förälder som gör anspråk på livets
alla områden, snarare än arbetsledaren. Att exempelvis som Bosse försöka bestämma
vem som ska umgås med vem på rasterna ”rökare isolera er inte, ni måste lära känna
ickerökarna också!” är med deltagarnas ögon orimligt. Lika problematiskt är det när
läraren Uno frågar: ”Har helgen varit hård, ni ser trötta ut?” Deltagarna framställer
agerandet som att pedagogerna har ovanan att ”lägga sig i för mycket”.

Pedagog som administratör
En tredje tolkningsrepertoar framställer pedagogen som administratör. De görs ansvariga för att hantera all information som gäller deltagarnas studieliv i vid mening. Det
kan handla om att annonsera schemaändringar och examinationstillfällen, eller informera om särskilda aktiviteter som bryter lektioner såsom friluftsdagar. Likaså att
distribuera och sälja aktuellt material, beställa litteratur samt förmedla examensresultat.
Därutöver hanteras ärenden som inte är direkt kopplade till själva undervisningen. Att
underteckna intyg av olika slag och stötta deltagare i kontakter med myndigheter ingår
också i administratörens uppgifter. Deltagaren Ali förväntar sig att bli servad genom att
i god tid få reda på lektionsförändringar. Besviken säger han, ”man får aldrig reda på
nåt”. Susanne och Carita använder pedagogen som administratör för att ”köpa böcker
och beställa nytt”. Maria och andra studerande behöver underskrifter löpande för att bli
berättigade till studiestöd. Joseph framhåller pedagogen Bosse som exemplarisk, som
börjar varje morgon med att hantera sådana ärenden eller påminna deltagarna om och
om igen i diverse frågor ”annars glömmer man”.
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Pedagog som person
En fjärde tolkningsrepertoar som återkommer i det empiriska materialet är pedagogen
som person. De framställs ofta som humanister som intresserar sig och visar förståelse
inför livets olika sidor. Det handlar om att vara tillgänglig som lyssnare och stöd i vardagens problematik såväl innanför som utanför utbildningsanordnarens väggar. Pedagogen och deltagaren framstår som bekanta, eller är till och med goda vänner. När
pedagogen framställs som person hamnar ämnestillhörighet i bakgrunden, istället placeras personlig karakteristika i förgrunden. De omtalas och tilltalas alltid med förnamn.
Även om pedagoger och studerande möts i studiesammanhanget kan aktiviteterna
betraktas som sätt att umgås eller bekanta sig med varandra. Deltagaren Pernilla som
framhåller betydelsen av pedagogers intresse för henne, inte bara som vuxenstuderande
utan hur livet framlevs i olika sammanhang. Relationen deltagaren och pedagoger
beskrivs som oberoende av professionella identiteter. Mary beskriver pedagogerna
Ludvig och Jennifer som medmänniskor som förstår hur livet kan ”trassla till sig med
ungar och föredettingar”. Petter och Daniel berättar om pedagogen Mattias i Engelska
som kanske inte undervisar lysande, ”fast vi har skitskoj på lektionerna”. De studerande
värderar pedagogen med vänskapliga förtecken såsom ”helt underbar”, ”jättesnäll” eller
”cool”. Deltagarna betecknar relationen med formuleringar såsom rätt ”personkemi”.
De fäster sig vid pedagogernas klädsel som deltagaren Jonas beskriver pedagogen
Kalle: ”Han är skitfrän med ring i örat, skinnväst och svarta jeans.” När pedagogerna
ger exempel från sin uppväxt eller sammanhang utanför studierna lägger de studerande
detaljerna på minnet. Emma berättar om pedagogen Ludvig: ”Han bodde ju hos sin
farfar.” Eller som Maria säger: ”Han har ju inte växt upp med sina föräldrar.” Med
repertoaren positioneras pedagog och deltagare som lika, som Karin säger: ”Jamen vi är
ju vuxna allihop.” Det betyder att deltagare identifierar sig med pedagogernas liv. ”Fast
det är ju inte så konstigt att han inte funkar, han håller på och skiljer sig nu” förklarar
deltagaren Henrik när en av lärarna separerar från sin sambo. Eller som Jonas säger: ”Ja
det är ju inte lätt för dom när dom gått isär.” Deltagaren beskriver hur två lärare på
skolan brutit upp från sin relation, han ser dem som personer. Ämnesinnehållet kan vara
ointressant, relationen till pedagogen placeras i första rummet.
När pedagoger betraktas som personer kan de också, med deltagares ögon, bli omöjliga.
Personlig karakteristika är fortfarande den springande punkten, studerande och pedagog
har en personkemi som inte stämmer. Pedagogen betecknas som ”tjurig” eller ”utan
humor”. Deltagaren Emma framställer vissa pedagoger som ”svåra” eller ”hårda” att
förhålla sig till. Ett exempel är Boel vars personlighet framhålls som särskild med
obegripliga drag i Emmas berättelse. Deltagarna Ali, Asad, Joseph och Robil berättar på
liknande sätt om pedagogen Bosse. Även om han betecknas som ”snäll” och ”förstående” blir det problematiskt att agera följsamt. Bosse framställer könsidentiteten som
man på annat sätt än de själva. Att klä sig, prata och framleva livet med sådana intressen
som pedagogen är, som de säger, att vara ”kärring”. Sådana män, pedagoger eller inte,
är ur dessa deltagares horisont svåra att ta på allvar. Pedagogernas kunskaper framställs
alltså som personliga ”det är ju bara hennes tyckande”, eller också diskvalificeras kunskaperna ”han är bra på ord men det finns inget rätt svar”.
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Bilder av deltagare
I det empiriska materialet visas att mötet med medstuderande är ett framträdande tema i
vuxenstudier. Andra studerande hanteras med tre tolkningsrepertoarer:
•
•
•

deltagare som vuxenstuderande
deltagare som studiekamrat
deltagare som vän

Deltagare som vuxenstuderande markerar att man förenas kring studieaktiviteter, varken
mer eller mindre. Deltagare som studiekamrat visar hur man i studier möts som studerande, men relationer till andra deltagare omvandlas till kamratskap. Deltagare som vän
visar tätare relationer mellan de vuxna i undervisningen.

Deltagare som vuxenstuderande
En första tolkningsrepertoar som görs relevant är deltagare som vuxenstuderande. Det
handlar om att upprätthålla gränser mellan olika sammanhang. De centrala sociala tillhörigheterna finns utanför studierna. I utbildning är man vuxna som kopplas samman
genom studieaktiviteter, oavsett andra identiteter. Den fungerar som argument för att
hålla en låg profil, som markör för begränsade sociala ambitioner. Relationer till andra
deltagare odlas sparsamt och initieras av studieaktiviteterna. Man möts visserligen i
olika grupper, periodvis intensivt. Men genom att definiera varandra som vuxenstuderande upprätthålls distans till den andre. Även om deltagare bekantar sig med varandra
uppträder man mer eller mindre som främlingar utanför studierna, utöver som Daniel
formulerar det att ”hälsa på stan”. Henrik gör studiearbete tillsammans med medstuderande, medan vännerna finns i hardcore-bandet. Ali framhåller familjen och de
”riktiga vännerna” som centrala tillhörigheter, medstuderande är något helt annat. Deltagaren Robil resonerar på liknande sätt. Repertoaren upprätthåller gränser, vilket
betyder att studier är studier och fritid är fritid.

Deltagare som studiekamrat
En andra tolkningsrepertoar framställer deltagare som studiekamrater. I vuxenstudier
skapas relationer till människor man inte känner sedan tidigare. För att rörelsen från
vuxenstuderande till studiekamrat ska kunna formas krävs sociala ambitioner. Uppträdande gentemot andra deltagare framhålls som ett projekt i studierna. De vuxna är
noga med hur de kommunicerar och förhåller sig till varandra. Försiktighet, respekt,
humor, självdistans och glädjespridande framtonar. För att luckra upp gränser mellan
studier och andra sammanhang tas initiativ till gemensamma aktiviteter. Deltagaren
Pernilla är här ett exempel, som redan första veckorna i studier tar initiativ till en fest
för gruppen hemma hos sig. För Pernilla handlar studier om att forma nya kontakter:
”Där står man utan vänner, det blir så efter en skilsmässa, blir som ett sätt att känna nya
människor.” Emma har sina centrala tillhörigheter utanför studierna, men skapar nära
relation till medstuderande Petra. John hanterar deltagare som studiekamrater genom att
olika grupperingar i kurserna blir centrala. Olivia och Julia hittar varandra i vuxenstudierna. De förenas kring samma ambitionsnivå och visar sig dela andra intressen i
livet. Pernilla och Camilla odlar också tvåsamheten, men den upprätthålls framför allt i
studier. I andra sammanhang visar de sig vara olika, något som frestar på relationen i
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studierna. Samtidigt kan konflikterna tolkas som tecken på att stå varandra närmare, de
är både sams och osams.
När vi följer deltagares banor genom vuxenstudierna visar det sig att sättet att organisera undervisningen har betydelse. Att förhålla sig till varandra som studiekamrater är
ofta resultatet av möten med andra, lika eller olika, i projekt- eller grupparbeten. Deltagarna fascineras över att skapa relationer till medstuderande som de identifierar som
den andre. Irene berättar till exempel hur hon för första gången lär känna människor
med andra kulturella och religiösa tillhörigheter. Hon framställer det som att vuxenstudier ger möjligheter livet i övrigt inte erbjuder. Ali och Julia beskriver också hur de
uppskattat att lära känna människor från andra generationer än den de själva tillhör.
Men det är inte alltid enkelt. Att föra ett arbete i hamn som en grupp när man är människor med olika studieintresse och ambitionsnivå kan fresta på. Man kan faktiskt ha
lärt känna varandra, men bekantskapen uppskattas inte alltid. Deltagarna Jonas och
Irene demonstrerar hur de ibland ställer sig avvaktande till att närmare relationer tar vid.
När kamratskap börjar ta form kan pedagoger förskjuta ansvaret för andra studerandes
närvaro och bidrag i grupparbete till deltagarna. Som Irene säger ”jag vägrar att bli
morsa”. Jonas markerar att han aldrig skulle springa Nystad runt för att försöka få tag på
deltagare som frånvarar.

Deltagare som vän
En tredje tolkningsrepertoar är deltagare som vän. Utöver att hänga ihop i studierna umgås man på fritiden, går på krogen och tränar tillsammans eller odlar andra gemensamma intressen. Det förekommer att deltagare känner varandra sedan tidigare. Dessa
sammanhang flyttar helt enkelt in i undervisningen. Här är en grupp manliga deltagare
ett exempel. Gänget består av kärntruppen Ali, Asad, Joseph och Robil som umgåtts
flera år. Löst kopplade till samma gäng är tre andra deltagare. De möts regelbundet i
Nystads biljardhall, på fiket som blivit ett andra hem eller går ut och festar tillsammans.
Som kollektiv börjar de studera hos samma utbildningsanordnare i samma undervisningsgrupp, ”man visste ju att dom andra fanns här”. De som tillkommer i vuxenstudier
liknar gruppens medlemmar genom att beteckna sig som ickesvenskar. På samma vis
bildar några yngre kvinnor en grupp, de känner varandra ytligt från utelivet i Nystad.
Även om man uppträder som medstuderande i relation till andra deltagare utanför gruppen etableras tydliga gränser. Man framstår ibland som sluten enhet, upprätthåller gränser och utesluter andra genom att prata sina hemspråk, eller sin egen dialekt. Det
betyder visserligen inte att man isolerar sig från andra studerande, men heller inte engagerar sig särskilt. Socialt umgänge placeras alltså i förgrunden. De närmare relationerna
kan finnas redan före studierna, men också skapas under resans gång.

Bilder av vuxenstudier
I kapitlet har vi visat hur studietillvaron kan te sig ur deltagarnas horisont. Avslutningsvis diskuteras så de beskrivna tolkningsrepertoarerna, hur de skiljer sig åt men även kan
samspela till bestämda bilder av vuxenstudier. Kring deltagare i vuxenstudier framtonar
mönster för hur ämne, arbetsform, pedagog och andra deltagare hanteras. En kort återblick ger vid hand att ämnen kan framställas som lärande, meritering, försörjning och
självförverkligande. Lärande och självförverkligande förefaller kunna samspela genom
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deltagares studieintresse. Detsamma gäller meritering i termer av att deltagare vill få
kunskaper bekräftade. Samtidigt framstår de som svårförenliga då meriteringsrepertoaren kan handla om att behöva bestämda kunskaper man saknar intresse för, eller
redan anser sig ha. Försörjning framstår som studieintressets kontrast, deltagandet löser
ekonomiska bekymmer. Ser vi sedan till arbetsformer används repertoarerna som
studieuppgift, projektarbete och samtalsfora. Att studera framstår helt enkelt som skilda
aktiviteter. Studieuppgifter markerar vad som för deltagarna ses som att jobba konventionellt skolmässigt, medan projektarbete formar en motpol. Här framhålls istället att
sättet att arbeta liknar verkliga livet. Ändå kan de två tolkningsrepertoarerna förenas
genom aktiviteter såsom att läsa litteratur och skriva. När studieaktiviteter framställs
som samtalsfora placeras dialog och erfarenhetsutbyte i första rummet. Alternativa sätt
att studera markeras, en slags polemik mot böcker, läxor och prov drivs till förmån för
att hantera studier som mötesplats.
Deltagares framställningar av pedagoger tilldelar lärare bestämda identiteter. Ämnesexperter och arbetsledare ser ut att samspela till att lärare tillskrivs kunskapsmässig
auktoritet med ansvar för arbetsprocesser. När pedagoger hanteras som personer framhålls sidor av lärare som markerar personliga karakteristika. Om de uppskattas samspelar de tre repertoarerna till inspirerande möten i undervisningen. Samtidigt kan det
omvända inträffa, pedagogens personlighet ogillas av deltagare och överskuggar såväl
ämnesexpertis som arbetsledarskap. Att vara ämnesexpert framhåller lärares ansvar för
avgränsade kunskapsområden, medan administratörer förväntas ta ett vidare ansvar för
deltagares studieliv. Ser vi slutligen till bilder av deltagare formas ett slags kontinuum
från vuxenstuderande via studiekamrat till vän. Att förhålla sig till varandra som
vuxenstuderande upprätthåller gränser mellan olika sammanhang, medan vänskap fungerar gränsupplösande. Studiekamrater och vänner kan förenas i att sociala ambitioner
markeras i vuxenstudierna. Samtidigt kan vänskap forma slutna grupper med begränsat
intresse för andra deltagare.
Betraktelsen av varje tema framhåller variation som kännetecknande för det empiriska
materialet. Även om repertoarer kring ett och samma tema kan samspela, är det påfallande att framställningarna drar åt olika håll. Om vi istället resonerar kring hur samtliga repertoarer som beskrivits kan förhålla sig till varandra, växer andra berättelser
fram. Repertoarerna används för att skapa helheter som visar kontrasterande bilder av
vuxenstudier. Vi tecknar en första bild med utgångspunkt i ämne som lärande och meritering. Dessa kan länkas samman med arbetsform som studieuppgift och projektarbete.
Pedagog som ämnesexpert och arbetsledare kan kopplas hit, liksom deltagare som
vuxenstuderande och studiekamrat. Den bild som framtonar är deltagare som vill lära
sig något bestämt, liksom få detta på papper. Kunskaper utvecklas genom att hantera
uppgifter med skolmässiga förtecken, och på egen hand eller i grupp driva arbetsprocesser. Lärare tillskrivs ämnesexpertis och arbetsledarskap. Deltagare agerar som
vuxenstuderande och knyts samman genom studieaktiviteter, eller uppträder som studiekamrater och skapar närmare relationer till varandra. Placeras den här första bilden i
relation till studiens kommunala och institutionella sammanhang förefaller de kunna
förenas i logiken vuxenstudier som kvalificering. Genom att delta i vuxenstudier kvalificeras människor som arbetstagare i arbetslivet. Kunskaper som kan användas i olika
sammanhang utvecklas och formella bevis finns. Även logiken vuxenstudier som
socialisering för ökad demokrati framstår som relevant. I studier systematiseras lärande,
att utveckla medborgarskapet kan ses som en central sida av att utbilda vuxna.
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En andra bild framtonar med avstamp i ämne som försörjning. Till den kan arbetsform
som samtalsfora kopplas. Pedagog som person kan fogas samman med övriga, liksom
deltagare som vän och studiekamrat. Den bild som framtonar är deltagare som studerar
för att finansiera vardagen. Pedagogers personliga karakteristika hamnar i förgrunden.
Man möter andra deltagare för att utbyta erfarenheter, diskutera och skapa eller odla
relationer. Sätts den här andra bilden i förhållande till kommunala och institutionella
sammanhang framstår de som möjliga att förena i logiken vuxenstudier som rehabilitering. Människor ska genom att studera få friskare liv eller ingå i samhället. På så vis
framstår även logiken vuxenstudier som socialisering vara i samklang med resonemanget. Studier blir en plats där varierade erfarenheter och horisonter möts, medborgarskapet kan lyftas fram. Om vi lämnar kommunala och institutionella sammanhang för
att istället placera de två bilderna av vuxenstudier i förhållande till undervisningens
anspråk, hur ser det då ut? Kraven som ställs på deltagare är att vara studieintresserad,
självständig, skötsam eller förändringsbenägen. Den första bilden ser ut att kunna
smälta samman med undervisningens anspråk, däremot framstår den andra som svårförenlig. Med resonemanget vid hand kan man föreställa sig att deltagare som framställer vuxenstudier i linje med undervisningens anspråk inkluderas, medan andra riskerar att exkluderas.
Kommande kapitel 7–10 presenterar fyra utbildningsbiografier. I biografierna kan de
två kontrasterande bilderna av vuxenstudier som beskrivits kännas igen. Men det visar
sig också att andra berättelser om vuxenstudier än dessa möjliggörs. Logikerna kan
luckras upp, deltagare gör kombinationer som förefaller oväntade eller motsägelsefulla
om man så vill. I utbildningsbiografierna rör sig de vuxna mellan olika framställningar
av ämne, arbetsform, pedagog och deltagare. Att relatera studiens empiriska fält såsom
kommun, institution, undervisning och deltagares levnadsbanor till varandra synes alltså
spela upp för förhandlingar. Så, hur ser egentligen möten i vuxenstudier ut? I följande
kapitel tar vi del av Micke, Petra, Asad och Caritas utbildningsbiografier.
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Vuxenstudier och levnadsbanor
Kapitel 7–10 presenterar fyra utbildningsbiografier. Av de 27 deltagare som följts lyfts
Micke, Petra, Asad och Carita fram.1 Vi tar avstamp i när dessa fyra vuxna börjar
studera. De följs i och efter studierna, oavsett om de fullföljer eller avbryter. Med
utbildning som själva navet i biografin blir det intressant att se vilka identiteter som
görs relevanta, hur de iscensätts och förhåller sig till varandra i dagliga livet. För att
pragmatiskt avgränsa studiesammanhanget, själva mötet deltagare och vuxenstudier,
används beteckningen deltagaridentitet. Uppmärksamheten riktas mot hur ämnen,
arbetsformer, pedagoger och deltagare hanteras i vuxenstudierna.2 Andra relevanta
sammanhang i deltagarnas liv kretsar kring exempelvis familj, vänner, fritidsintressen,
media- och kulturvanor, arbetslivserfarenheter och framtidshorisonter. Deltagaridentiteter kan exempelvis förhålla sig till att vara allmänbildad kvinna, studieintresserad förälder, konkurrerande arbetsledare, kunnig man, arbetssökande eller sjukskriven. För att
markera identiteter som dynamiska används också beteckningarna följsam och motsträvig. En följsam deltagaridentitet innebär att deltagare möter de anspråk undervisningen ställer på att vara studieintresserad, självständig, skötsam eller förändringsbenägen. En motsträvig deltagaridentitet refererar till att undervisningens anspråk motarbetas. Beteckningarna följsamhet och motsträvighet används i relation till flera identiteter och sammanhang. Det är så kopplingar mellan vuxenstudier och levnadsbanor
illustreras. I de biografiska tolkningarna flätas alltså flera förhållanden samman. Så är
det dags att ta itu med utbildningsbiografierna. Först ut är deltagaren Micke.

Micke
Micke är 31 år och studerar första terminen på Komvux gymnasienivå.3 Han bor i
Nystad och har flera barn från tidigare förhållanden. Han delar vårdnaden utom i ett fall,
det barnet träffar han sällan. När vi möter honom första gången beskriver han sig som
”här-och-därbo” med Susanne, de blir snart sambo. Susanne studerar också på Komvux.
Micke började jobba efter grundskolan som avslutades 1984. Han beskriver läget på
dåtidens arbetsmarknad som ”guld och gröna skogar det var bara att gå direkt ut, alla
fick ju jobb och bra jobb” (1:4). Kontakter gav arbete på ett tillverkningsföretag, men
efter en tid fick Micke ”sparken”. Därefter jobbade han som vaktmästare inom kommu1

De fyra deltagarna har valts utifrån principen variation i termer av exempelvis kön, ålder, etnicitet,
arbetslivserfarenhet och familjeförhållanden. Utbildningsanordnare har också haft betydelse. Komvux var
en av de största utbildningsanordnarna i Nystad vid fältstudiens genomförande, därför lyfts två studerande
fram därifrån. Deltagarna syftar också till att visa variation i meningen hur identiteter iscensätts och
förhåller sig till varandra. Gruppen intensivstuderade deltagare finns i Appendix.
2
De tolkningsrepertoarer som presenterades i kapitel 6 används i relation till det undervisningsnära. När
det handlar om identiteter i andra sammanhang har de inte studerats på samma sätt i gruppen som helhet.
3
Intervjuerna med Micke genomfördes januari 1999, mars 1999, maj 1999 samt november 2000.
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nen och gjorde lumpen. Här sker ett brott i Mickes arbetsliv. Själv formulerar han det
som att tiderna ”började kärva till sig” (1:5). Konjunkturen svängde, privata kontakter
kunde inte längre förse honom med jobb. Micke ställdes inför att ge sig ut på den
offentliga arbetsmarknaden. Studier framstod som ett alternativt sätt att ta sig fram, formella meriter blev ett verktyg i konkurrensen. Han deltog i en teknisk AMU utbildning4,
men när deltagargruppen efter avslutade studier sökte sig till arbetsmarknaden lade flera
företag ner verksamheten i Nystad. En period av arbetslöshet varvat med småjobb
inträdde. Från 1995 är Micke arbetslös, men som han säger ”arbetslös, inte sysslolös”
(1:5). Micke jobbade svart, startade sitt enmansföretag i databranschen och skaffade
segelbåt. Sättet att kategorisera sig markerar aktivitet, han framställer sig som en företagsam människa och polemiserar mot föreställningen om arbetslösa som passivt kollektiv. Att vara utan arbete betyder inte inaktiva eller lata dagar.

Vuxenstudier för framgång i arbete
I Mickes vardag får yrkesidentiteten en framträdande plats. Den består i att utveckla sitt
företag och bli framgångsrik inom databranschen. Att få ett välbetalt arbete med status
värderas. Han planerar att efter en termins studier på Komvux delta i en utbildning i
webdesign i Storby5 som kräver Matematik och Engelska. För få studiestöd på heltid
deltar han också i andra ämnen. Micke framställer det inte som något självändamål att
ha gymnasiekompetens, även om det innebär att ”man har nån fot att stå på” (1:13).
Men utbildning ska leda till arbete, det handlar om att specialisera sig. Studier på Komvux framstår som transportsträcka till yrkesutbildningen. Att bli webdesigner är nyckeln
till framgång. Identiteten som egen företagare i databranschen har använts en tid. Det
markeras genom formuleringar som ”man hamnat i den här branschen” (1:1) eller ”det
finns fina pengar i min bransch” (1:16). Han beskriver sig som erfaren inom området,
men det räcker inte för att få arbete:
Intervjuare:
Micke:

Men, så här är du självlärd då?
Jag är självlärd ja. Det är vad man fått harva ihop genom åren. Men det
kommer man inte heller långt med det är det som är det jävliga va’.
Ringer man till ett företag och jag har hållit på med det här i tio år. Jaha
har du utbildning? Näe men jag har hållt på med det i tio år. Synd för vi
har fyrtio man med dom meritlistorna. Happ! Som tur är har man haft
ganska mycket kontakter så man har lyckats komma in på dom här
vikariaten och sånt där. Men det har ju aldrig varit aktuellt med nån
anställning, inte i dagens läge.
(1:14)

Micke har tråcklat sig fram på arbetsmarknaden genom kontakter. Utbildning har inte
tillskrivits särskild betydelse. Det har snarare handlat om att använda erfarenheter från
olika jobb. Tillfälliga arbeten och firman har visserligen skapat erfarenheter, men utan
utbildning saknar de värde. I utsnittet säger han ”men det kommer man inte heller långt
med det är det som är det jävliga va”. Att börja studera markerar att det inte längre
fungerar för att få de tjänster han söker. Här använder han kontakter med företag som
resurs för att visa att det är så det förhåller sig. Han förmedlar bara ett faktiskt förhållande, som arbetslivets budbärare. Aktörer inom företag bekräftar att utbildning
behövs. Saknas utbildning får man helt enkelt ingen anställning. Men för Micke handlar
4
5

Idag Lernia.
Storby är ett större samhälle några mil utanför Nystad.
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det inte om att bli vem som helst på arbetsarenan, utan någon särskild. Utbildning
framstår som enda vägen att etablera sig som företagare med den yrkesidentitet han
redan har. På arbetsarenan gör han alltså anspråk på en överordnad position. Han
föreställer sig framtiden som att ”jag har nog eget företag och tjänar pengar som jag vill
ha” (1:24). Att vuxenstudierna måste finansieras med studielån bekymrar därför inte.6
Studier på Komvux blir ett steg på vägen för att nå målet som framgångsrik företagare.
På så vis görs ämnen relevanta som meritering, de ger tillträde till vidare utbildning och
så småningom det arbete han vill ha.
En annan tolkningsrepertoar som används är ämne som lärande. Micke berättar om
förkunskapsprovet i Svenska:
Bedömningen på det var väl att i stort sett vad gör du här? Mer eller mindre va, men
samtidigt tycker jag att jag kan inte bli fullärd, jag har missat säkerligen massor. Jag
klarar mig nog, det tror jag, men på nåt sätt så känner jag att jag vill inte bara klara
mig, jag vill och framför allt om man ska sköta en firma också med allt vad det innebär,
för det är inte bara och sitta där utan det är ju liksom bokföring och framför allt kontakt
med myndigheter och alltihop. Och där kan ju vissa myndigheter vara benhårda på att
det ska fasen i mig se ut på rätt sätt. Så, nej jag måste nog ta den här biten. Samtidigt
gör det ju inget om resan blir ganska bekväm också för då har jag ju mer tid till dom
ämnena jag kanske inte är så himla bra på och som är mer tidskrävande också
faktiskt.
(1:18)

Utsnittet visar hur Micke utvecklat kunskaper i olika sammanhang som bekräftas i
utbildning ”bedömningen på det var väl att i stort sett vad gör du här?”. Samtidigt framhålls att kunskaperna ska användas i det dagliga arbetet som företagare. Eller som han
formulerar det ”jag vill inte bara klara mig, jag vill och framför allt om man ska sköta
en firma också med allt vad det innebär”. Yrkesidentiteten som företagare innebär
aktiviteter såsom kontakt med kunder och myndigheter. Att kunna hantera dessa relationer underlättar arbetet ”där kan ju vissa myndigheter vara benhårda på att det ska
fasen i mig se ut på rätt sätt”. Det kan ses som att professionellt yrkesutövande värderas,
här kan studier i ämnen användas som resurs. Samtidigt, om vissa ämnen kräver mindre
engagemang där goda förkunskaper finns, kan andra ämnen ges större utrymme. Det
spelar upp för en följsam deltagaridentitet som möter undervisningens anspråk och förhåller sig till en följsam yrkesidentitet.

Komvux som ett vanligt utbildningsställe
Repertoarerna ämne som lärande och som meritering återkommer när Micke berättar
om Orienteringskursen på Lärcentrum som han deltog i föregående termin. Kursen
annonserades i lokalpressen. Det framstod som en ”bra gratischans på nåt sätt, och kolla
om jag var intresserad av och studera” (1:5):
Micke:

Intervjuare:

6

Ja, enligt vad alla lärarna därnere sa så var vi en ganska unik grupp för
alla var lika galna som jag. Så att, dels hade vi väldigt kul som grupp så
här väldigt framåt och sen dom som inte var så från början fick ju bli
såna [kort skratt] dom får ett elände nu i samhället! [skratt] Nämen.
Vilket ansvar du har! [kort skratt]

Micke har aldrig varit medlem i fackförening eller A-kassa.
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Micke:

Det hela slutade med att den här Prova-på kursen, efter bara några
veckor blev det inte bara en Prova-på kurs. Utan vi liksom tog ju chansen att lära oss istället, istället för och bara känna på, liksom bläddra i
böckerna och prova lite här och där så gick vi igenom hela. Så vi tog ju
grundskolan där för dom som inte kunde det. Jag gick ju igenom hela
A-kursen där, även jag går det här, men jag vill ha en liten det är inte
riktigt samma märke ändå, för det är ju lite hårdare här då än vad det
var därnere. Men ändå så la vi upp så hela den här kursen vi kör det
här som en ren utbildning så att säga, inte bara Prova-på, så att lärarna
fick ju lägga om sin taktik lite grann.
(1:6)

Utsnittet visar hur Micke kopplar samman Orienteringskurs med fortsatta vuxenstudier.
Han närmade sig Orienteringskursen med frågan ”är vi sams jag och skolböckerna”?
(1:5) Svaret verkar ha blivit ja. Orienteringskursens syfte ”bara känna på, liksom
bläddra i böckerna och prova lite här och där” kontrasteras mot gruppens vilja ”vi
liksom tog ju chansen att lära oss istället”. Att prova på vuxenstudier framställer
gruppen som försiktig och ovan vid studier. Beteckningen ”prova” markerar att det är
något annat än att faktiskt ta steget till vuxenstudier. Gruppen omformar sammanhanget
till vad som kan kallas riktiga vuxenstudier, ämne som lärande används som markör.
Micke formulerar det som ”jag gick ju igenom hela A-kursen där”. Repertoaren ämne
som meritering blir argument för att studera samma kurs igen på Komvux. Han säger
”det är inte riktigt samma märke ändå, för det är ju lite hårdare då här än vad det var
därnere”.
I berättelsen om Orienteringskursen tillskrivs studerandegruppen betydelse. I utsnittet
ovan formuleras det som en ”unik” grupp med gemenskap och drivkraft. Att tillskriva
”alla lärarna” den bilden ger framställningen trovärdighet. Deltagargruppen är aktör i
sammanhanget. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare besöker de olika utbildningsanordnare:
Intervjuare:
Micke:

Intervjuare:
Micke:

Varför blev det just Komvux då? Det finns ju liksom andra ställen man
kan läsa, ja, motsvarande kompetens på?
Ja nämen det blev väl ganska naturligt på något sätt. Det var bland den
första informationen vi fick vi var ju runt på lite studiebesök och pratade
med syokonsulenter där nere då och det första vi var inne på så var det
ju det här stället så att säga. Det föll sig väl ganska naturligt att vi hamnade just här tror jag.
Var det nån utav Barbro eller Benny somDet var Benny, det var båda två egentligen med det var Benny som vi
hade mest kontakt med, han som var ute med oss och släpade omkring
på oss på alla möjliga konstiga ställen. Nämen det föll sig väl ganska
naturligt på nåt sätt. Här hade dom utbildning och här var vi först. Vi slet
med oss ansökningar direkt när vi var här på studiebesöket. Så blev
det. Alla kom in dessutom så att.
(1:6-7)

Utsnittet visar hur Komvux blir den utbildningsanordnare gruppen söker sig till. Micke
framställer det som att ”det föll sig väl naturligt” och ”här hade dom utbildning och här
var vi först”. Ordet ”utbildning” förefaller markera att man ägnar sig åt aktiviteter som
kopplas samman med vad skola ska vara med ämnen, lektioner, lärare och elever.
Komvux ses som ett ”vanligt utbildningsställe” (1:7). Beteckningen ”vanlig” utgör kontrast till studiealternativ ”alla möjliga konstiga ställen” såsom yrkesutbildning eller
folkhögskolestudier. Med glimten i ögat säger han att det kan vara ”sossar som sitter
röker gräs i källaren, konstiga människor liksom med yoga på rasterna” (1:7). Även om
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beskrivningen görs i skämtsam ton med medgivande om att fördomen reviderats,
demonstreras att sådana människor och aktiviteter inte är något för Micke. I beskrivningen samspelar flera tolkningsrepertoarer. De aktiviteter som framstår som relevanta
att ägna sig åt i studier ser inte ut hur som helst. Det kan tolkas som att arbetsform som
studieuppgift används, där kontrasten synes vara arbetsform som samtalsfora. På så vis
görs pedagog som ämnesexpert och som arbetsledare relevanta, de blir viktiga aktörer
för hur studieaktiviteter ramas in. Samtidigt används deltagare som studiekamrat, gruppen söker sig till samma utbildningsanordnare och gemenskapens betydelse markeras.
Att lära känna varandra och utveckla kamratskap är en central sida av att studera.

Centrumfigur som studiekamrat, gruppledare och entreprenör
Även om Micke är en ovan vuxenstuderande, förhåller han sig till studierna som ett lättsamt projekt. Han lyfter fram sig själv som aktör liksom andra deltagare som relevanta
kategorier och aktiviteter, medan lärarna utgör bakgrund. Själva studierna drar igång
alltför snabbt, han tycker lärarna kunde ägna mer tid till att vara sociala och skapa personkontakter. Sådant framhålls som viktigt, han säger att ”man känner sig lite så här lite
anonym på nåt sätt” och tillfogar ”det är lite anställningsnummer på en” (1:11). Även
om logiken kring en slags konventionell skola framställs som betydelsefull, utesluter det
inte att ha kul, umgås och lära känna varandra. Sådana aktiviteter är centrala i alla
sammanhang och borde få större utrymme i undervisningen, menar Micke. På så vis
framtonar repertoarerna deltagare som studiekamrat och som vän, vilka ställs mot deltagare som vuxenstuderande. Likaså framhålls pedagogen som person, att mötas som
vuxna. Med dessa som resurser framstår skola är en skola är en skola visserligen som
eftersträvansvärt, men samtidigt överdrivet.
I undervisningen är Micke en deltagare som alla, pedagoger och andra deltagare, snabbt
lär känna. I kapitel 5 är han enda deltagaren i gruppen som för dialog med läraren Boel
första lektionen. Oavsett ämne, pedagog och deltagare gör Micke anspråk på en framträdande position. Utifrån dessa intryck ställer vi frågan:
Intervjuare:
Micke:

Du nämnde förut att inte sitta i bakgrunden. Är det alltså viktigt att sitta
att finnas i förgrunden, att höras, att kunna påverka?
För mig är det det, är det. Eftersom jag vill kunna styra mig själv lite
grann så här, ha lite flexibilitet. Så ja, jag är nog mera en frontfigur eller
en centrumfigur, frontfigur tycker jag nog är fel för då känns det som
man har alla bakom sig, på nåt sätt. Däremot en centrumfigur så man
har liksom ett nätverk runt omkring, så att man liksom kan föra en
dialog en stjärnmodell eller hur man nu vill se det. Det är jag gärna
däremot. Faktiskt. På nåt sätt måste det nästan va så tror jag annars
blir det lätt kaos. Jag har fått för mig att nån måste hålla reda på
skocken. Lite grann sen beroende på kan man ju byta centrumfigur
beroende på vad det är för ämnet, eller vad man håller på med.
(1:19)

Utsnittet visar hur Micke placerar sig i relation till andra studerande som särskild genom
orden ”frontfigur” och ”centrumfigur”. Den senare beteckningen föredras, han tillfogar
”nätverk” och ”dialog” för att spela ut en hierarkisk ordning. På så vis framstår han
knappast som envåldshärskare, snarare en modern och demokratisk figur. Det handlar
om att vara ledare eller spindel i nätet, en sammanhållande och styrande kraft. ”Kaos”
målas upp som kontrast till att ”hålla reda på skocken”. Det kan ligga nära till hands att
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koppla ”skocken” till oordning och vilsenhet. Som ett faktiskt förhållande framhålls att
grupper behöver ledare för att bringa ordning i kaos, erfarenheter visar att ledarskap
behövs. Eftersom han själv vill styra sammanfaller ofta hans och gruppers behov.
Poängen är att han inte försvinner i ett sällskap eller blir en bland andra. Micke gör
anspråk på och bekräftas som ledare, samordnare eller entreprenör, identiteter som används i andra sammanhang. Med resonemanget rör han sig mellan två tolkningsrepertoarer. Dels deltagare som studiekamrat i meningen att studieaktiviteter är otillräckliga
länkar mellan människor. Tätare relationer än så framhålls som ambition. Dels deltagare
som vuxenstuderande, vilket framställer honom som gruppledare i studierna. I alla sammanhang behövs ledarskap, i studier känner sig Micke som företrädare för deltagargruppen. I relation till pedagoger markeras att han som studerande inte underordnar sig
hur som helst. Han kategoriserar sig som en deltagare som vågar ta plats ”det är väl bara
det att vissa av oss stackare som vågar säga det på nåt sätt, utmärka sig som lärarna så
fint uttrycker det” (1:9). Deltagare, liksom lärare, är vuxna människor vana att ta hand
om sig själva. Det kan tolkas som att repertoaren pedagog som arbetsledare fungerar
omvänt just i relation till vuxna deltagare. Micke positionerar sig som lika erfaren,
lärare kan inte erkännas som gruppens ledare med automatik. Identiteten liknar entreprenörens, van att driva projekt. Han klargör att det är lönlöst att agera uppfordrande
gentemot honom, utan hans medgivande eller delaktighet i beslut som fattas. Annars
blir det som Micke formulerar det ”översittarfasoner, det gillar inte jag” (1:9).
Förhållningssättet framstår som själva kärnan i Mickes studieliv. Det handlar dels om
att vara god vuxenstuderande, studiekamrat och gruppledare, dels om att erkännas som
aktör med ungefär samma rätt att bestämma i undervisningen som lärare. Att vara en
konkurrerande arbetsledare om man så vill. På så vis blir underordning en springande
eller kanske snarare öm punkt. Det handlar om att vara aktör i alla sammanhang, vilket
är en central utgångspunkt för att förstå hur deltagandet villkoras. Identiteterna kan
iscensättas genom att visa goda förkunskaper. Vardagens arbete i firman och den
nyligen genomgångna Orienteringskursen fungerar som garanter för att leva upp till de
anspråk undervisningen ställer. Att vara följsam i förhållande till studieintresse och
självständighet framstår som hanterligt. Frågan är snarare hur han förhåller sig till förändringsbenägenhet och skötsamhet? Vi ser närmare på ämnet Svenska för att konkretisera resonemanget.

Dialog för att höras och synas
Som de flesta studerande vi möter kopplar Micke ämnet Svenska till grammatik. Han
suckar demonstrativt, men skrattar och säger att ”allting gott har nåt ont och då har väl
Svenskan fått det här” (1:17). Att kommunicera, föra dialog och konversera är återkommande ord i berättelserna. Svenska språket är relevant genom att man använder det
i vardagen bland vänner, i familjen eller vid kontakt med myndigheter. Som sekreterare
i Seglarklubben är Micke van att formulera sig skriftligt och att prata inför andra, ”munnen är det bästa redskap man fått näst efter hjärnan” (1:8). Att vara god kommunikatör
tillskrivs betydelse oavsett sammanhang och situation. Eller som han formulerar det
”för hur det än är, för även om du nu inte lever som en eremit i en gammal grotta
någonstans så måste du föra en dialog” (1:19). Micke pratar gärna och ofta, leker med
ord som lockar både deltagare, pedagoger och oss till skratt. Ett exempel är när vi i
första intervjun resonerar kring demokrati. Micke konstaterar att han visserligen
föredrar demokrati, men själv vill ha stort inflytande liksom i en diktatur. Han lanserar
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begreppet ”demokratur” som en god lösning (1:22). Att hantera språket är centralt
eftersom han inte vill ”sitta i bakgrunden” (1:17).
Det första testet inför studierna i Svenska belägger Mickes goda kunskaper. Kunskapsmässigt befinner han sig på säker mark. Att möta undervisningens anspråk på att vara
studieintresserad, självständig och skötsam blir en hanterlig historia. Det räcker att
delta, uppgifter kan fixas lätt och kvickt. Micke ser relevans med kunskaperna, vilket
gör att de anspråk på lärande som ställs kan mötas. Det betyder alltså inte nödvändigtvis
att man måste vara förändringsbenägen i omvälvande betydelse. Med repertoaren ämne
som meritering framstår han som kompetent. Svenskläraren Ludvig ger Micke en
framträdande plats bland deltagarna. Läraren bekräftar deltagarens kunskaper, han ges
utrymme i gruppen och har goda möjligheter till bra betyg. Ludvig verkar tacksam över
att ha en sådan deltagare i undervisningen, de flesta är tystlåtna. Även andra deltagare
bekräftar Mickes anspråk på en ledarposition. Han uppskattas som socialt ambitiös
studerande, samt är genom sina kunskaper en resurs i grupparbeten och diskussioner.
Micke ger Ludvig godkänt som pedagog. Lärarens framtoning ”han har lite lugnare
tempo och är väl lugn som person dessutom” skiljer sig från övriga ”annars har det varit
mycket pang på, direkt på och nästa vecka har vi prov!” (1:10). Det kan tolkas som att
repertoarerna pedagog som ämnesexpert och som person används. Relationen pedagog
och deltagare produceras som jämlik, båda har goda kunskaper i ämnet och positioneras
som kompetenta. Med pedagog som person framhålls Ludvigs personliga karakteristika.
Lärarens framtoning är annorlunda än andra lärares, de framställs snarare som arbetsledare med väl höga krav på medarbetare eller arbetstagare om man så vill.
En scen som illustrerar den följsamma deltagaridentiteten i Svenska är när deltagarna
Micke och Krister redovisar en fördjupningsuppgift om dialekter. Tillsammans med
Ludvig har de kommit överens om att vara först ut bland grupperna. De finns i klassrummet för att förbereda redovisningen och kontrollera teknisk apparatur tio minuter
före lektionen. Resten av gruppen samlas, läraren Ludvig säger: ”Jaha, ska Micke och
Krister börja. Det är inget att vänta på!” Deltagarna börjar, de visar datorskrivna OHbilder över språkets förändring. Krister berättar inför gruppen att han känner sig nervös,
gruppen fnissar liksom igenkännande och spänningen verkar släppa. Micke å sin sida
verkar trivas som fisken i vattnet. Han pratar fritt, rör sig ledigt och skämtar med
Krister: ”Jag antar att vi pratar om den sortens mugg” säger han och för en osynlig
mugg till munnen. De två redovisande deltagarna avlöser varandra, liksom hänvisar till
vad den andre nyss berättat. Deltagargruppen lyssnar uppmärksamt. Avslutningsvis
delar Micke och Krister ut ett häfte som sammanfattar arbetet. Vid lektionens slut efter
40 minuter är de inte färdiga. Tillsammans med Ludvig beslutar de att runda av vid
nästa lektionstillfälle.7 Beskrivningen av svenskundervisningen visar ett mönster som
utifrån intervjuer och samtal gäller de flesta ämnen. Följsamma deltagaridentiteter
iscensätts i ämnen som används som meritering, lever på kunskaper han redan har. I
dessa sammanhang kan undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet spelas ut,
medan studieintresse, självständighet och skötsamhet hanteras. När ämnen görs relevanta som lärande kopplas de till identiteten som följsam och framgångsrik företagare.
Undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet kan då mötas.

7

Fältanteckning april 1999.
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Ett bestående möte med läraren
Första lektionens presentationsrunda i Samhällskunskap har två huvudrollsinnehavare,
läraren Boel och deltagaren Micke (se kapitel 5). Micke säger efteråt att hans medverkan handlade om att han ville lätta upp stämningen lite. Läraren besvarar hans gest med
orden; ”Dig kommer jag komma ihåg”. Micke tystnar, han verkar osäker på hur Boels
svar ska värderas. Scenen visar hur anspråket på att vara en skötsam deltagare som
svarar som seden bjuder utmanas. Identiteten som gruppledare skiljer sig från deltagarkollektivet. Det markeras genom att föra dialog, skämta och debattera. Underförstådda
kommunikativa normer som råder i studier som praktik utmanas. Boel återupprättar
ledarskapet genom budskapet att ha tolkningsföreträde över kommunikativa överenskommelser. Skillnader finns mellan lärare och deltagare som ska upprätthållas. Senare
samma tillfälle introducerar Boel nyhetsanalys som löpande uppgift i ämnet. Läraren
Boel pratar om att lyssna på nyheter i radions kanal P1. På deltagares radio går ofta
reklamkanaler såsom Radio Match och Mix Megapol. Läraren framställer alltså en helt
annan bild av media. Som för att ironisera över dessa olika vanor undrar Micke; ”P1?
Går det och få in?” Deltagargruppen bekräftar kommentaren med glada fniss. Pedagogen både ser och hör, men ramar in uppgiften som om inget hänt. Dialogen mellan Boel
och Micke fortsätter. Men deltagaren byter fot, från den skämtsamma linjen till att
besvara frågor läraren riktar till gruppen. Boel använder Mickes sätt att diskutera kring
nyheter som exempel på vad nyhetsanalys innebär. Hon legitimerar alltså inläggen som
i linje med anspråk undervisningen ställer på deltagarpositioner. De demonstrerar helt
enkelt vad själva uppgiften går ut på.8 Deltagaren Micke tar alltså plats i undervisningen, diskuterar och levererar skämtsamma kommentarer. Läraren Boel ignorerar ofta
hans repliker, men bekräftar inlägg som faller inom ramen för undervisningens anspråk.
Deltagaridentiteten rör sig på så vis mellan följsamhet och motsträvighet. Anspråket
som återkommande motarbetas är att vara skötsam och acceptera de underförstådda sätt
att kommunicera som råder i undervisningen. Detta första möte mellan Micke och Boel
får betydelse i utbildningsbiografin.9
När Micke talar om vuxenstudier gör han en sak klar; ”För jag är väl inte nån direkt
teoretiker så att jag sätter mig över en bok och läser i direkt, det får komma väldigt långt
ner i skalan i såna fall, jag vill nog hellre göra saker, lära mig så att säga” (1:7–8). Han
kategoriserar Samhällskunskap som ett teoretiskt ämne:
Intervjuare:
Micke:

För du verkar ju väldigt intresserad av flera av dom ämnen du läser
men inte just Samhällskunskapen. Varför inte?
Till och börja med är det ett ganska tungt ämne tycker jag. Sen är jag ju
bekväm av mig, det bara är ju så. Vill gärna fort från punkt A till punkt B
med så lite jobb under vägen som möjligt för och nå resultat. Och Samhällskunskapen, det är ju nyttigt och kunna det, är det ju naturligtvis, lite
grann om hur samhället ser ut och funkar. Sen vet jag inte riktigt hur
mycket vi har tänkt och gå in på dom olika grejorna, så att men än så
länge så det som gör att jag tycker Samhällen är intressant och jobbar
så pass flitigt som jag gör nu det är ju projekten, då får man jobba lite
grann. Och vi kommer att föra en dialog så småningom, sen om det blir
det eller inte, det vet jag inte. Ämnet som sådant är det tycker jag är
ganska näe det är väl ungefär som Religion var i grundskolan, varför?
Sen kanske det blir intressant, det vet jag inte. Det har trots allt hänt lite

8

Fältanteckning januari 1999.
Efter första kurstillfället samtalar vi med Boel som spontant refererar till Micke. Hon säger: ”Såna känner man igen, grabbar som vill ha uppmärksamhet.” (Fältanteckning januari 1999)
9
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grann sen man gick i grundskolan, både vad gäller ämnet och mitt eget
hjärnkontor så att det kanske ändrar sig.
(1:21–22)

Utsnittet visar hur kunskap som teori kontrasteras mot kunskap som praktik. Teori
handlar om att läsa läxor och ta del av tung litteratur som inte ger något. En parallell
dras till tidigare studieerfarenheter ”det är väl ungefär som Religion var i grundskolan,
varför?” Praktik är att göra, prata, lyssna vilket demonstrerar handling och lärande. Till
teori respektive praktik knyts värderingarna arbetsinsats respektive bekvämlighet. Samma principiella sätt att resonera känns igen från yrkesidentiteten som företagare inom
data. Erfarenheter framställs som givande, medan utbildning snarare handlar om att få
papper som meriterar. Med skillnaderna vid hand framstår ämnet som teoretiskt, därmed
ointressant. Samtidigt finns öppningar som spelar upp för en följsam deltagaridentitet.
Aktiviteter som att arbeta självständigt och samtala är med Mickes ögon praktik ”än så
länge så det som gör att jag tycker Samhällen är intressant och jobbar så pass flitigt som
jag gör nu det är ju projekten, då får man jobba lite grann”. Beskrivningen kan tolkas
som att repertoaren arbetsform som studieuppgift ställs mot arbetsform som projektarbete. Det självständiga arbetssätt som Micke föredrar liknar företagarens. Att numera
vara vuxen till skillnad från tidigare studier visar möjligheter ”det har trots allt hänt lite
sen man gick i grundskolan, både vad gäller ämnet och mitt eget hjärnkontor”. Samtidigt väljs Samhällskunskap som utfyllnad för att få studiemedel för heltidsstudier.
Ämnet har inget meritvärde för fortsatta studier och heller ingen annan relevans. På så
vis placeras tolkningsrepertoaren ämne som försörjning i förgrunden. Micke positioneras som ointresserad av Samhällskunskap som är ett teoretiskt, tungt och trist ämne man
inte kan använda som yrkesmänniska i databranschen.

Lärarens orättvisa bedömning av prov
En bit in på terminen är det skriftligt prov i Samhällskunskap. Micke underkänns, efter
samtal med lärarna Boel och Jennifer10 är han besviken och irriterad:
Så vidhåller att jag med flera har alltså skrivit rätt på det här provet men ändå fått fel.
Att hon [läraren] har alltså gjort en total sned bedömning och den kritiken vill hon inte
bemöta utan hon bara vill liksom det var fel, det var fel, det var fel. Och dessutom då
spann vidare på liksom att, typ allt, inte allt jag säger men mer eller mindre, det är i
stort sett bara fördomar och det är nästan lite påhopp tycker jag mot mig som person
va. Nu brydde jag mig inte om det så mycket utan det får väl stå för henne då va, men
just det här med hennes sätt att bedöma prov det hon mötte inte riktigt den kritiken
tyckte jag på nåt sätt utan, Ja! Det är så jag gör.
(2:1)

Utsnittet visar hur Micke anser att läraren Boel behandlar honom osakligt och orättvist.
Han framställer det som ett objektivt faktum ”hon har alltså gjort en total sned bedömning”. Läraren beskrivs som ovillig att lyssna och bemöta kritiken, samt förmögen till
personliga påhopp. När Micke berättar om konflikten kring provet använder han olika
resurser för att göra sin tolkning saklig. Genom att hänvisa till flera källor ges framställningen trovärdighet och visar att andra aktörer på ett eller annat sätt delar Mickes hållning. För det första hänvisas till Boels kollega Jennifers agerande när proven återlämnas. Han säger att Jennifer ”erkände” att provet var ”väldigt luddigt upplagt” och
10
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tillfogar ”det kan vi gå ed på flera stycken alltså allihopa” (2:3). För det andra återkommer formuleringen vi, såsom ”vi är många som inte är kloka på hur hon fungerar”
(2:5). Det markerar att Micke knappast är ensam om sin åsikt. Snarare delas den av de
flesta studerande. För det tredje säger han att en kompis råkat ut för samma sak. Micke
menar att det hela har att göra med första lektionen, han återkommer till Boels replik:
Utmärkte sig första lektionen genom att ”här är jag” ungefär och det är ju detsamma
jag råkade ut för att ”dig kommer jag komma ihåg!” Det glömmer jag aldrig hon sa
efter fem minuter.
(2:4)

Utöver att Mickes och kompisens första möte med läraren Boel liknar varandra, anser
sig båda ha blivit orättvist bedömda på en skriftlig examination. Kompisen anmälde
händelsen till skolledningen. Läraren Boel fick ”en snyting på grund av det” (2:4) enligt
Micke. Genom att peka på att någon annan har samma erfarenheter, framstår lärarens
agerande som ett mönster. Att rektor dessutom enligt hörsägen legitimerat deltagarnas
klagomål och markerat inför läraren ger berättelsen trovärdighet. Dessa förhållanden
samspelar till att Micke som aktör distanseras från händelsen. Konflikten mellan deltagaren och läraren kring bedömningen handlar inte om honom, även om han säger sig
vara mycket väl medveten om slarvfel. Läraren å sin sida menar att Micke helt enkelt
inte läst tillräckligt inför provet. Hon säger: ”Du måste ju plugga!” Repliken markerar
undervisningens anspråk på att vara studieintresserad och förändringsbenägen. Som
examinator underkänner hon arbetet och hänvisar till omskrivning.11 Micke försvarar sig
med att han läst inför provet som alla andra. Han ser därför ingen poäng med att skriva
om. I konflikten används tolkningsrepertoaren pedagog som person. Boel framställs
som en lärare vars personlighet är svår att förhålla sig till. Den bild som framtonar är att
hon är mindre professionell. På så vis fungerar repertoaren för att positionera Micke
som orättvist behandlad, oskyldig till den situation som uppstår och med rätt att ifrågasätta.
Händelsen visar sig bli central i utbildningsbiografin. Även om funderingar kring att
lägga av med studierna finns närvarande, väljer han att fortsätta. Micke menar att
läraren Boel i annat fall vinner maktkampen, något han inte är beredd på. Eller som han
formulerar det ”så lätt ska hon inte bli av med mig faktiskt” (2:4). Istället gör han sig till
talesman och företrädare för vuxenstuderandes situation:
Och dessutom kanske kan det här leda till att om inte annat vaknar hon [läraren] till liv
lite grann så dom som kommer efter mig inte råkar ut för exakt samma sak för det
verkar ha varit min åsikt är att det verkar va en tradition här, att det har varit en massa
strul kring oklarheter då. Och kan jag få bort dom så har jag väl alltid gjort nåt med
den här Samhällskursen.
(2:5)

Genom att företräda vuxna deltagare i vid mening markerar Micke sin sociala tillhörighet. Som ledare för studerandekollektivet blir han lärarens motpart. Det kan tolkas
som att situationen får drag av att handla om studerandes rättigheter. Han synes inte
driva frågan för egen vinning, utan för kollektivets skull ”så dom som kommer efter mig
inte råkar ut för exakt samma sak”. Ordet ”tradition” förstärker bilden av att Micke i
själva verket inte har med saken att göra. Istället betraktar han sig som den som kan
bringa ordning i ”oklarheter”. Att agera gruppledare ser han som sin uppgift framöver.
11
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Micke hyser inga tvivel över att hantera situationen, även om det kan bli hett om
öronen. Han framstår som van att vara ute i hetluften och hänvisar till att han ”raserat en
hel förening ensam så det går nog” (2:8). Exemplet refererar till en konflikt i Bridgeklubbens styrelse. På så vis förhåller sig identiteten som studerandegruppens ledare till
identiteter i andra sammanhang, där han anser sig visat civilkurage och kämpat för
rättvisa.

Skolbok och grupparbete som tillgång i undervisning
Micke ger ett stridslystet intryck efter konflikten med läraren Boel kring examinationen.
Ändå sätter det inga särskilda spår i hur han kommunicerar i undervisningen, snarare
händer det omvända. Redan tillfället därpå visar han en annan sida. Lektionen inleds
med att kriget i Kosovo diskuteras:
Boel:

Hörrni vi kan inte undvika och ta upp det hemska som händer i världen
på Samhällskunskapen … Ja det här med folkrätt, vi kanske måste ge
upp det här … vi är ju alla bara människorMICKE:
Ja det är som i boken!
Boel:
Berätta! Vad står det?
MICKE:
Det är som med indianen i boken, i hans språk finns inte ditt och mitt.
Boel:
Mm.
Läraren tittar bort och tystnar. Boel tar nytt andetag, ser ut över gruppen.
Boel:
Ska vi ha brejk? Vi behöver en kvart.
Micke ser sig omkring, suckar och sänker blicken mot boken.
(Fältanteckning mars 1999)

Scenen visar hur en följsam deltagaridentitet framställs. I konflikten kring bedömningen
framhöll Boel undervisningens anspråk på studieintresse och förändringsbenägenhet.
Det handlar om att ta del av litteratur och ge studierna utrymme i vardagen. Micke visar
i scenen att han faktiskt läst ”ja det är som i boken!” Boel uppmanar Micke att utveckla
sitt inlägg ”berätta! vad står det?” Micke lyfter fram det som för honom framstår som
relevant ”det är som med indianen i boken, i hans språk finns inte ditt och mitt”. Boel
besvarar med en harkling som kan ses som både bekräftelse och ointresse. Genom att
rikta uppmärksamheten åt annat håll och föreslå rast markeras möjligen det senare.
Micke besvarar gesten med en suck, han tystnar. Det kan tolkas som att läraren tycker
sig ha haft rätt i att deltagaren ska ge studierna större utrymme. Deltagaren framstår som
villig att underordna sig anspråket, men uppgiven över att inte bekräftas. För Micke produceras återigen relationen pedagog och deltagare som person. Ryktet om att läraren
tenderar att utse syndabockar i undervisningen får fäste.
I undervisningen framstår Micke med tiden som följsam. Han tar mindre plats, närvarar
och fullföljer arbetsuppgifter inom given deadline. I grupparbeten är han ambitiös och
smidig, liksom en god processor. Han har lättsam framtoning, strör ordspråk och vitsar
omkring sig, om än mer eftertänksamt än tidigare. Det kan tolkas som att deltagaridentiteten vänder från motsträvighet till följsamhet. Processen framstår som smygande
snarare än dramatisk. Undervisningens anspråk på studieintresse, självständighet och
skötsamhet möts. För att konkretisera det hela ser vi närmare på grupparbetet om EU
där Mickes grupp jobbar med själva medlemskapet. Utifrån observationer och intervjuer
förstår vi det som att arbetet löper smidigt. Var och en arbetar på egen hand, man träffas
regelbundet och diskuterar på lektionstid. Arbetet ska redovisas muntligt kompletterat
med en skriftlig sammanfattning. Micke visar självtillit i studierna och inspirerar
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gruppen att göra detsamma. Prestationsångest och stress synes minska hos andra när han
uppmuntrande konstaterar: ”Jamen, det är väl klart det blir MVG, fast nu är det fika!” I
grupparbetet har Mickes diskussionsvilja och fria spånande betydelse för de processer
som skapas. Att han inte är någon ”teoretiker eller bokmal” gör han klart för gruppens
medlemmar, det får andra bidra med. Som datakunnig och van Internetsurfare blir hans
uppgift att söka information. Micke erbjuder sig att hantera den delen, ”jag kan ta nätet
hemma”.12 Eller också ber andra studerande honom att ansvara för det området, ”jag
fick ju Internetbiten ganska logiskt, och satt och sökte där” (3:12). Hans privata dator
med uppkoppling i hemmet kommer väl till pass. Det betyder att en hel del fritid går åt.
Tolkningsrepertoarerna arbetsform som projektarbete och deltagare som studiekamrat
samspelar i beskrivningen. Dras trådarna samman fördjupas identiteterna som vuxenstuderande och studiekamrat. Socialt ansvar förenas med innehållslig kreativitet och
ambition. Mickes anspråk på en framträdande position, att leda gruppens arbete, bekräftas av medstuderande. De resurser han använder för att driva igenom anspråket är helt
enkelt användbara för hela gruppen. Det innebär att han på samma gång möter undervisningens anspråk.
Samtidigt som den följsamma deltagaridentiteten tar form, iscensätts motsträvighet vid
ett tillfälle. Återigen handlar det om examination. När gruppen ska redovisa arbetet om
EU saknas Micke.13 Han berättar i efterhand att han var sjuk. Läraren Boel uppmanar
Micke att lämna in en skriftlig redovisning. Gruppen har tillsammans sammanställt en
A4-sida som han menar är tillräcklig. Läraren håller inte med utan kräver en ”ordentlig
redovisning” (3:12). Han motarbetar kravet, använder själva resultatet av grupparbetet
som resurs och argumenterar för att han inte kommer att hitta information utöver gruppens sammanställning. Micke säger att Boel lägger bollen hos honom med orden ”du
gör som du vill” (3:13). Å ena sidan kan det betraktas som att historien upprepar sig.
Konflikten befästs, återigen handlar det om bedömning och examination. Repertoaren
ämne som försörjning som används för Samhällskunskap, gör såväl lärande som meritering ointressant. Å andra sidan formas diskussionen i det här fallet annorlunda. Micke
framställer det snarare som att de har olika åsikter om hur frånvaron ska hanteras. Det är
inga storslagna scener eller dramatik den här gången. Beslutet fattas mellan honom och
Boel utan att andra källor används som resurser. Istället för pedagog som person
används pedagog som arbetsledare. Även om Micke inte håller med tillskrivs Boel
rätten att ställa krav. Vi kan se det som att båda använder strategin att se framtiden an.
Möjligen finns alternativ innan sista ordet är sagt.

Samhällskunskapsläraren var bra
Första terminen närmar sig slutet, det drar ihop sig till betygsättning. Utifrån samtal
med lärarna vet Micke att han får högsta betyg i de flesta ämnen. Att meritera sig inför
kommande studier är ett projekt som slagit väl ut, hans kunskaper har bekräftats. Däremot ställer han sig tveksam till om han lärt sig något nytt. När Micke summerar studietillvaron ges andra studerande framträdande platser, ”vi är ett ganska kul gäng vi som
håller ihop” (3:1). Att tillhöra det gänget är centralt och han beklagar att de först nu
börjat umgås privat. På så vis används både repertoarerna deltagare som studiekamrat
och deltagare som vän. Micke framstår som en god vuxenstuderande som engagerar sig,
öppen för att skapa nära relationer utanför vuxenstudier och i studier ser sig som
12
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gruppens arbetsledare. Att ingå i olika grupper synes forma hela tillvaron. Han framstår
som social nomad i meningen att tillhörigheterna skiftar. Även om de ges stort utrymme
består de inte nödvändigtvis över tid. De aktiviteter han ägnar sig åt för tillfället skapar
själva tillhörigheten. I utbildningsbiografin rör han sig från arbetslöshetsgänget och
gruppen på Orienteringskursen till medstuderande på Komvux.
Micke lyfter också in undervisningen och framställer den som ett spänningsfält mellan
kontrasterna ”planering” respektive ”svammel”. Planeringen är den lärarna gjort över
kursernas innehåll med tidplan, som deltagarna har att förhålla sig till. Orden ”högt
studietempo”, ”självständighet” och ”studiedisciplin” används för vad det innebär för
deltagarna. Det han betecknar som flum eller svammel är planeringens kontrast. Det
handlar om att pedagoger bara låter lektioner sväva iväg, helt enkelt inte följer planen.
Micke menar att det gäller undervisningen i de flesta ämnen. Ändå måste planeringen
hinnas med. Konsekvensen blir att deltagarna får arbeta mycket hemma, vilket i och för
sig är oproblematiskt eftersom han kategoriserar sig bland deltagare ”som kan jobba om
man säger” (3:5). Han hanterar sådana studievillkor, även om det tagit tid att lära sig
planera för studierna. I den meningen skiljer sig vuxenstudier på Komvux väsentligt
från ungdomsskola. Att på det här viset arbeta i projektform är något Micke föredrar. En
intressant sida av berättelsen är att Micke framhåller undervisningen i Samhällskunskap
som ett lysande undantag. Läraren Boel har följt planeringen, lektionerna har fokuserat
själva ämnet på ett lättfattligt sätt, ”vad gäller den biten så har nog det varit dom bästa
lektionerna över huvud taget” (3:5):
Micke:

Intervjuare:
Micke:

Men näe samhällen har varit bra det tycker jag, faktiskt just vad gäller
den biten att hon har hållt sig till ämnet, sen har hon ju sen har det väl
gärna om det har kommit nå stort aktuellt typ när kriget dök upp det är
klart man tar upp den biten, det vore ologiskt annars va. Men för övrigt
så är det nog med beröm godkänt vad gäller den biten. Det tycker jag.
Sen att vi hamnat på kant lite hon och jag eller gjorde en period där, det
må va’ hänt.
Hur är det nu då, du sa ni hamnade på kant med varann?
Ja det blev väl det, nä den här diskussionen den dog väl ut lite grann
och jag svor väl lite för mig själv att det här tänker jag gå till botten med
men sen har jag forskat runt i det där lite grann och det är inte första
gången detta händer jag pratade med elevrådsordföranden om det här
också lite grann va’ och dom har haft upp det både med henne och
med ledningen förut det hjälper inte, det händer ingenting i alla fall utan
hon så att säga kör sitt race och det finns ingenting att göra åt det, utan
det bara är så utan det är till och med så att elevrådet har gett upp vad
gäller henne. Dom har tydligen nu i tre års tid hållt på eller förlåt två års
tid hållt på med henne och sparkat och haft sig och det hjälper inte.
(3:5)

Utsnittet visar hur Micke leker med idén om en omvänd bedömningsrelation. Han påtar
sig rollen som examinator, ger Boel gott betyg som undervisande lärare formulerat som
”med beröm godkänt vad gäller den biten”. Det kan tolkas som att repertoaren pedagog
som arbetsledare används. Läraren positioneras som ledare för studieaktiviteter med
tydligt ansvar för arbetsprocesser, deltagaren som medarbetare eller arbetstagare. Boel
tycks ha skapat god balans i spänningsfältet mellan att följa planeringen och ge utrymme för spontanitet, för att inte säga agerat föredömligt. Mickes replik visar också
hur förståelsen av konflikten med Boel förskjuts. Istället för att blåsa liv i striden,
används ord som tonar ner dramatiken såsom ”hamnat på kant lite hon och jag”. Sådant
händer i mänskliga relationer, det är inget att fästa sig vid. Som för att trivialisera det
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som hänt säger Micke att deltagarna, inklusive han själv, jämförde provresultat ”som
små barn gör” (3:7). Ordet ”barn” skapar kontrast till vad man kan förvänta sig av
vuxna människor. Det kan tolkas som att repertoaren pedagog som person används. Om
den tidigare fungerat som resurs för att framställa Boels personlighet som konfliktens
källa, framhålls här gemensamma drag mellan människor. På så vis kritiserar Micke sitt
agerande, han görs också till medaktör i händelsen. Istället för att utse läraren Boel till
ensam huvudrollsinnehavare görs konflikten gemensam. Han riskerar visserligen att bli
underkänd, men framställer det inte längre som beroende av lärarens personlighet.
Micke konstaterar att Boel ”trots allt gett mig en chans att göra om det igen då, det har
hon ju sagt att jag får göra” (3:8). Istället för att göra konflikten till en personlig uppgörelse mellan honom som deltagare och Boel som lärare, synes en annan grund för att
han blev underkänd identifieras. Tolkningsrepertoarerna pedagog som ämnesexpert och
som arbetsledare fungerar som argument för lärarens rätt att examinera. Micke ifrågasätter inte kravet på omskrivning, men är heller inte villig att underordna sig det.
Strategin är helt enkelt att strunta i det så länge.
Ändå argumenterar Micke för det som hände som ett mönster. Genom att hänvisa till
instanser såsom elevråd och skolledning legitimeras lärarens agerande som ett välkänt
problem. Att man under längre tid vidtagit åtgärder utan att nå resultat ger berättelsen
trovärdighet. Som han formulerar det i utsnittet, ”det hjälper inte” (3:5) och beskriver
sig helt enkelt som offer för lärarens agerande. På så vis håller han fast vid sin berättelse
som saklig, svår att ifrågasätta för omgivningen. Att ingen lyckas förändra Boel blir
resurs för honom att gräva ner stridsyxan utan att förlora ansiktet. Ett annat förhållande
Micke använder som resurs är att läraren Boel är den som förändrat sig. Han framställer
det som delvis relaterat till konflikten kring bedömningen. Förändringen består i att hon
blivit ”lite mera öppen och personlig, ganska glad och spontan” (3:6). Slutligen blir en
resurs att Micke faktiskt är framgångsrik i övriga ämnen. Att få stort utrymme i undervisningen och högsta betyg gör Boels undervisning till ett undantag. Frågan är, hur kan
vi förstå det? Det handlar om undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet.
Andra ämnen görs relevanta med repertoarerna som meritering och lärande. Antingen är
kunskaperna tillräckliga eller så iscensätts en följsam deltagaridentitet som samspelar
med yrkesidentiteten som företagare. Att möta undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet framstår som relevant när kunskaperna ska användas i arbetslivet. Att ibland
agera motsträvig deltagare i Samhällskunskap förhåller sig alltså till identiteten som
följsam företagare.

Givande undervisning förändrar syn på media
Utbildningsbiografin visar hur deltagaridentiteter vänder fram och tillbaka mellan följsamhet och motsträvighet. I Samhällskunskap markeras följsamhet allt mer, mot slutet
framställs den deltagaridentiteten i de flesta situationer. Micke lyfter fram hur studierna
i Samhällskunskap satt spår i vardagen. Han möter undervisningens anspråk på att vara
förändringsbenägen:
Så därför behöver jag inte ha Samhällskunskapen över huvud taget egentligen utan
det var mera som en utfyllnad sen vart det ganska intressant med tanke på att trots
allt har hon lärt mig och oss över huvud taget just det här att titta på nyheter och
hänga med lite mer, förut slog man en snabblick i lokalblaskan jaha okej så vart det tv
och serierna och sen slog man ihop den sen var det klart. Nu läser man mera granskande liksom, följer med på ett annat sätt så det har varit väldigt kul faktiskt, man har
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satt sig in i saker på ett helt annat sätt, så hon har väl höjt våran allmänbildning
ganska bra tycker jag och det ska hon ha en eloge för, det tycker jag.
(3:9)

Utsnittets inledande rader visar en rörelse mellan ämne som meritering och som lärande.
Micke ställer här repertoarerna mot varandra. Att inte ”behöva” Samhällskunskap handlar om att klara vardagslivet med de kunskaper man redan har. Det saknar också
meritvärde inför kommande studier och arbete. Kriteriet är vad som krävs för yrkesidentiteten som företagare i databranschen. Under studietiden framstår det som en
springande punkt för hur deltagaridentiteten iscensätts. Med formuleringen ”sen vart det
ganska intressant” förs en annan repertoar in. Undervisning tillskrivs andra värden än
meritering. Kunskaper kan användas i vardagen formulerat som ”nu läser man mera
granskande liksom” och ”man har satt sig in i saker på ett helt annat sätt”. Ämne som
lärande framhåller att Samhällskunskap skapat ökat intresse för nyheter och annat
förhållningssätt till media. Läraren Boel är central i sammanhanget ”det ska hon ha en
eloge för”. Det kan tolkas som att repertoaren pedagog som ämnesexpert används.
Micke och andra deltagare framstår som noviser, Boel som expert. I tredje intervjun
återvänder vi till grupparbetet om EU i Samhällskunskap och diskuterar arbetet i
förhållande till stundande val. Micke berättar att han ska rösta ”för att man ska göra det
för det är så många som låter bli”. Kanske har han inte blivit så mycket klokare, men
ändå givits möjlighet att sätta sig in i komplexa resonemang. EU värderas som
”ostrukturerat” och ”rörigt” (3:10):
Intervjuare:
Micke:

Hade du den bilden alltså rörighetsbilden, hade du den innan ni började
läsa?
Ja fast det var väl inte av kunskap då så att säga utan det var väl mera
privata diskussioner med höll jag på och säga släkt och vänner så där
… Ja det man haft tidigare som kunskap, det är väl synd och säga
kunskap det har väl blivit av interndiskussioner med släkt och vänner
över en kopp kaffe eller nåt annat gott, och det är väl då är det ju frågan
om det är kunskap eller är det bara att det har blivit så att säga
fördomar va. Nu har man ju fått sätta sig in i så nu vet vi eftersom vi
själva har försökt forska i både medlemskap och alltihop det här, det
finns inga regler och då är det frågan om det blir så himla vettigt
egentligen, när dom från gång till gång avgör vad som är bra och inte
bra. Det låter konstigt men nu kan jag ju säga att jag kan det så att
säga.
(3:10–11)

Utsnittet visar hur kunskaper om EU skapar skillnader mellan då och nu. Micke kontrasterar två sammanhang mot varandra, betecknar det ena som ”fördomar” och det
andra som ”kunskaper”. Fördomar framstår som vad man tror sig veta, vardagliga
resonemang. Kunskap handlar om fakta, att ta reda på hur det förhåller sig ”nu vet vi”.
Information ska sökas aktivt, systematiseras och bearbetas. Kunskap tillskriver utbildning en särställning bland olika sammanhang. I exemplet kategoriserar sig Micke som
en som diskuterat utifrån fördomar, men så är det inte idag. Framställningen påminner
om läraren Boels sätt att tala om kunskaper och hur de kan användas (se kapitel 5).
Beteckningarna fördomar gentemot kunskaper känns alltså igen från undervisningen i
Samhällskunskap.
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Studier för att gå torrskodd
När vi intervjuar Micke vid tredje tillfället stundar sommaren. Höstens planer är inte
spikade, men fortsatta studier kommer det att bli. Även om han genom A-kurser är
behörig till utbildningen i webdesign i Storby, är det inte självklart att söka dit. Arbetsförmedlingen i Nystad kommer möjligen att ge liknande utbildning, Micke har dessutom sökt till Komvux. Engelska A fortsätter och avslutas under hösten. Han väljer
samma ämnen på B-nivå och en kurs i webdesign. Dock inte Samhällskunskap, säger
han smått skrockande. Micke framställer det som att utbildningarna i webdesign har
smalt fokus på just datakunskaper, däremot saknas de ”kringämnen” han studerat nu.
Att fördjupa kunskaper i ett ämne som Engelska kopplas samman med yrkesidentiteten
som företagare i databranschen. Micke resonerar kring kunskapernas betydelse för
framtida uppdrag. Internationella arbeten ska utföras professionellt, ”inte vara som en
annan svensk turist”. Kunskaper har betydelse för hur sammanhang, relationer och
aktiviteter kan hanteras. Men parallellt med kunskapernas omedelbara nytta i arbetslivet
löper en annan berättelse. Micke argumenterar för att det ”aldrig är fel med kunskap”
(3:20). Det handlar om att lära sig från grunden, utveckla kunskaper av god kvalitet och
vara säker på att man förstår det väsentliga. Det demonstrerar att kunskaper visserligen
ska användas i olika sammanhang. Men det är komplext, kräver tid och engagemang. Är
man beredd att ge vad som krävs kan man ”gå torrskodd”. Därför blir det relevant att
fördjupa kunskaperna:
Och så är det ju aldrig fel att höja upp kunskaperna i dom andra ämnena heller va’ och
vara riktigt hundraprocentigt säker, att nu sitter det här va’, istället för och ligga precis
på gränsen att lite lagom över att jaha jag har så jag klarar mig, men det kan va bra
och gå torrskodd och inte bara ha huvudet över ytan.
(3:20)

Citatet visar hur tolkningsrepertoaren ämne som lärande används formulerat som ”vara
riktigt hundraprocentigt säker, att nu sitter det här va”. Repertoaren positionerar Micke
som okunnig, han har fortfarande mycket kvar att lära. Det ställs mot att ”ligga precis på
gränsen att lite lagom över att jaha jag har så jag klarar mig”. Att klara sig tolkas här
som att hantera olika sammanhang, men kanske inte med bravur. Skillnaden markeras
med orden ”gå torrskodd” i förhållande till att ”bara ha huvudet över ytan”. Kunskaper
förefaller kunna användas som resurser i relation till flera identiteter.

Hellre jobba än läsa en miljon böcker
I fjärde intervjun berättar Micke att han fortsatte på Komvux med flera ämnen på Bnivå. Pusselbiten för att göra första terminens studier kompletta får vi. Micke godkänns
i Samhällskunskap A, utan att göra de kompletteringar läraren Boel kräver. Hur det
hänger ihop kan vi bara spekulera kring utifrån undervisning och intervjuer. Å ena sidan
kan det tolkas som att Micke egentligen vinner striden. Är det så att läraren Boel reviderar bedömningen av det skriftliga provet? Å andra sidan kan det tolkas som att Boel
är den som går segrande ur förhandlingen. Möjligen identifieras Mickes förändrade
agerande i termer av engagemang i lektioner och grupparbeten. På så vis kompenseras
det faktum att han vägrar underkasta sig kraven på att komplettera. Han framställer ändå
en deltagaridentitet som i de flesta situationer är följsam. Studierna efterföljande terminer på B-nivå betecknas som något han ”stått ut” (4:11). Undervisningens innehåll var
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mindre intressant. Till exempel Svenska kom att handla mindre om retorik än förväntat,
istället ”så får man en hel jävla hög med litteraturhistoria rent ut sagt liksom här har du
en miljon böcker läs”! (4:12) Dessutom framställs läraren som komplicerad. Första tillfället blev en sned start där läraren omedelbart ändrade kurstider utifrån vad som
passade henne, oavsett gruppens önskemål eller behov. Micke formulerar sig som
”Herre Gud va är det här för människa liksom inte hej och välkomna utan ja nu har vi så
här, ni har sett schemat hrm okej!” (4:11). Det kan tolkas som att pedagogen markeras
som en underlig person. Efter ytterligare en och en halv termin på Komvux dyker ett
erbjudande om arbete upp, något Micke tackar ja till och hoppar av14 vuxenstudierna.
Följsamma deltagaridentiteter vänder på så vis till motsträvighet.

Vuxenstudier som social utmaning
När vi träffar Micke ett och ett halvt år senare arbetar han som processutvecklare på ett
tillverkningsföretag i Nystads tätort sedan något halvår tillbaka. Berättelsen om vuxenstudierna spinns kring två huvudspår. Det handlar dels om goda betyg, dels om mötet
med läraren Boel. Han är stolt över betygen. Undervisningen i Samhällskunskap kretsar
kring konflikten med läraren. Micke säger att tre förhållanden samspelade till det som
hände. För det första deras första möte, ”dig ska jag komma ihåg”! Det tolkas som konkurrens mellan två starka personligheter, han tillrättavisas ”okej nu hörde jag” (4:7). För
det andra hänvisar han till bristande kunskaper i Samhällskunskap. För det tredje föreställer han sig att Boel insåg att hon gjort ett misstag i bedömningen av Mickes prov,
som var svårt att erkänna. Som för att understryka deras likheter säger han sig veta hur
det kan vara, ”det kan va tufft det kan va verkligen tufft fråga min sambo” (4:10). Han
förstärker det sista genom att argumentera för att Boel förändrades som person efter
konflikten, samt att hon slutade ha skriftliga prov. Berättelsen kretsar kring att livet efter
vuxenstudierna är sig likt, men ändå annorlunda. I sista intervjun ber vi deltagarna
beskriva vuxenstudierna med penna och papper. Vi ritar ett hus som symboliserar
utbildningsanordnaren och deltagaren som en figur bredvid. Med ord eller illustrationer
färdigställer deltagaren själv bilden. När Micke beskriver vuxenstudierna framhålls de
sociala relationerna och han säger sig ha blivit ”mänsklig”, ”smidig” och ”ödmjuk”
(4:47). Under aktiviteten pratar vi om bilden som växer fram:
Intervjuare:
Micke:

Men vad betyder mänsklig då?
Jamen det är ju just det här att ge och ta mellan varandra så att säga
förut var det väldigt mycket ta och väldigt lite ge så att säga jamen det
är det närmsta jag skulle kunna tänka mig och komma egentligen.
(4:47)

Utsnittet visar hur Micke beskriver att vuxenstudier bidragit i livet. Mänsklighet handlar
om att fokus flyttas från ensam aktör till tvåsamhet, man placerar sig i relation till andra.
Det räcker inte heller att bara få, man måste också bidra. Micke formulerar det som
”förut var det väldigt mycket ta och väldigt lite ge så att säga”. Som han beskriver innebär det också att vara villig att förhandla, ”förut var man väldigt framåt körde över allt
och alla” (4:46). De olika sätten att förhålla sig till andra förankras tidsmässigt i förr och
nu. Att placera sig i relationer karakteriserade av ömsesidighet lyfter fram sidor som att
vara beroende och sårbar, ”att man liksom vågar vågar lyssna på andra lita på andra men
14

I utbildningsbiografierna används studieavhopp som beteckning för deltagare som lämnar studierna.
Det är så aktörer i vuxenstudier vi mött, såväl deltagare och pedagoger som utbildningsledare, ofta talar.
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även våga lyssna på sig själv och lita på sig själv” (4:42). Det kan tolkas som att vuxenstudier var en social utmaning som görs relevant i olika relationer och sammanhang.

Identiteten som anställd arbetare
Utbildningsbiografin visar hur yrkesidentiteten som företagare i databranschen är en
central sida av Micke. Det handlar om att ägna sig åt skapande, men också om att bli
framgångsrik i meningen få hög status och tjäna mycket pengar. Men, när vi träffas efter
vuxenstudierna har han slagit in på en annan bana:
Intervjuare:
Micke:

Nämen första frågan är väldigt som vanligt, börjar stort och brett, alltså
nu sitter vi här i ditt och Susannes hus som ni hyrt, vad gör du idag?
Vad- ah inte det jag räknat med och göra ska jag väl säga direkt för jag
hade väl ganska stora planer, eller stora och stora dom var väl inte
ogenomförliga men ändå ganska höga med tanke på tidigare utbildningar och allting så ehh, näe det var väl just det här att jag var inne på
databiten och först så var det ju nätverkstekniker men så vart ju den
marknaden överexploaterad av folk, ansåg jag och det har väl visat sig
nu också att det var inte så tokigt tänkt, sen var jag ju inne på sån här
designer åt ah typ media så att säga, TV, filmbranschen då, och när jag
börja titta på ansökningarna där så ahh måste nog ha lite högre gymnasiebetyg på det, så det var ju därför jag började studera egentligen
och ehh, men sen har det runnit ut i sanden med för ja helt plötsligt
efter en fika hos en god vän på ett företag här i Nystad så gick jag
därifrån med ett jobb! [skratt] Det var egentligen inte alls vad jag tänkt
mig kan jag säga, men okej det är ett bra ställe så jag jobbar … som
processutvecklare.
(4:1–2)

Så berättar Micke om hur han fick jobb som processutvecklare i tillverkningsindustrin.
Han framställer situationen som oväntad, det var ”inte det jag räknat med”. Att som han
gjort tidigare använda yrkesidentiteten som egen företagare beskrivs som ”stora, höga
planer”. Det kan tolkas som arbetet i industrin legitimeras. Yrkesidentiteten som framgångsrik företagare är visserligen inte orimlig, men påfallande ambitiös i termer av
utbildningsinsatser. Databranschen i vid mening framställs som ”överexploaterad”, den
samhälleliga IT-yran har avstannat. Påståendet levereras som fakticitet bara att förhålla
sig till, situationen förmedlas såsom den är. Det blir ett argument för att förstå hans
ändrade inriktning. När vi resonerar kring jobbet kategoriserar sig Micke som ”vilken
arbetare som helst egentligen” (4:2), även om processutvecklaren ansvarar för att förbättra arbetssituationen i vid mening. Han beskriver det som att jobbet kom som en blixt
från klar himmel ”helt plötsligt efter en fika hos en god vän på ett företag”. Genom att
konstruera tillfället som en fika snarare än ett formellt ansökningstillfälle förlägger
Micke aktörskapet utanför sig själv. I själva verket är det företaget som tar initiativ till
att fånga upp honom, han framstår som attraktiv för arbetslivet. Det var också oväntat
att han tackade ja. Att framställa sig som någon som lever i nuet, som är kreativ, impulsiv och oberoende är drag som återkommer i berättelserna. Motsatsen är att planera i
detalj och vara låst. Det kan också tolkas som att andra förhållanden samspelar till att
arbetet blir en lösning. Vuxenstudierna blir kämpigare på B-nivå och deltagaridentiteten
får allt eftersom motsträviga konturer. Mickes studielån tillsammans med Susannes
bidrag blir en mager inkomst i längden. Själv ger inte Micke den regelbundna inkomsten avgörande betydelse, men konstaterar att pengar behövs.
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Hur kan Mickes fotbyte på arbetsarenan tolkas, att en yrkesidentitet ersätts med en
annan? Å ena sidan kan tolkningen drivas att deltagande i studier används som resurs
och skapar eftertänksamhet. Vuxenstudier som social utmaning handlar om att det som
till en början framstod som en enkel match att ta sig igenom visar sig vara krävande.
Det kan också formuleras som en rörelse från meritering till lärande, från kunnig till
okunnig om man så vill. När planerna på att bli webdesigner förs på tal säger Micke att
de inte är lagda helt på hyllan. Men att satsa på det handlar om att ge mer än hundra
procent och det är han inte beredd på i nuläget, ”den är tuff alltså den är stentuff!”
(4:12). Han argumenterar också för att utbildningen har bäst kvalitet på annan ort vilket
kräver att han flyttar från Nystad eller studerar på distans. Ingen av alternativen menar
Micke är realistiska. De verkar inte intresserade av att flytta och att plugga på distans
avfärdar han raskt ”på distans haha! det finns tio tusen olika ursäkter för och låta bli
saker” (4:15). En stenhård satsning på att utbilda sig till framgångsrik webdesigner
omvandlas till att lära sig på egen hand och skynda långsamt. Micke behåller intresset
som ett nöje att ägna sig åt i firman när tid finns. Å andra sidan kan man fråga sig om
det egentligen handlar om att byta yrkesidentitet? Micke säger att utvecklingsmöjligheter finns inom företaget och att han rekommenderats av personalansvarig att söka
jobb som chef. Även om arbetet idag som Micke formulerar det är ”knegarjobb”, ”skitgöra” och ”golvarbete” finns planerna att bli ”boss” kvar. Givet den tolkningen knyts
yrkesidentiteten till att hamna i en överordnad position, snarare än att det måste handla
om just kreativa arbetsuppgifter som designer. Omformulerat, att vara ledare i någon
form är förgrund medan arbetets innehåll är förhandlingsbart. Han säger att möjligheten
att realisera finns inom det företag han är anställd, ”tanken är väl att jag tar över det här
en vacker dag?” (4:15).
Micke:

Intervjuare:
Micke:

Näe inte så för stunden är det väl så för att jag om det här nu går vägen
så behöver ju jag inte det, jag kan ju gå över och bli lite höjdare ändå
som är rätt kul och va så att säga utan dom här betygen skull så att
snarare på min erfarenhet och den kunskapen man har med sig så att
säga och den tycker jag slår högre än betyg, betygen säger ju egentligen ingenting.
Och höjdare är och tjäna mer pengar eller?
Bara jag får bestämma [skrockar] näe nämen visst är den ekonomiska
biten en del i det hela för att man kan göra väldigt mycket som inte kostar nånting visst kan man göra det men hur det än är så har pengar en
ganska stor betydelse i grund och botten ändå även om man inte ska
va helt fixerad vid det … Men okej pengarna är en del men framför allt
just det här att då kan man få en helt annan dialog på jobbet, jag kan ju
styra upp den som jag vill också eftersom jag står över alla andra
[skratt] näerå jag har bestämt att jag inte ska bli jag ska inte stå över
jag ska stå i mitten har jag bestämt så går man liksom ut istället jag
tänker inte byta nivå på det sättet.
(4:21–22)

Att bli ”höjdare”, få ett prestigefullt och välbetalt arbete med inflytande, är en tråd som
löper genom utbildningsbiografin. Vuxenstudier framstod som enda alternativet att nå
målet som framgångsrik i arbetslivet. Meritering var framträdande till en början, vilket
markerar relationen mellan utbildning och arbete. Men i utsnittet demonstrerar Micke
att så inte längre är fallet. Utbildningsmeriter sägs vara mindre betydelsefulla för
karriär. Som han formulerar sig ”jag kan gå över och bli lite höjdare ändå som är rätt kul
och va så att säga utan dom här betygen skull”. Företagsledningen framställs som intresserad av att han avancerar. Micke är attraktiv med erfarenheter som både företagare och
anställd. Sådana kunskaper kontrasteras mot utbildning och betyg. Ambitionen att bli
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höjdare kvarstår, om än med annat arbetsinnehåll och i annan bransch än han i förstone
föreställt sig. Med den tolkningen handlar det inte om att byta yrkesidentitet. Att slå in
på en annan bana i arbetslivet kan i själva verket markera planen att på sikt iscensätta
identiteten som ledare. Sammantaget, en följsam yrkesidentitet som företagare vänder
till en motsträvig och omvandlas till en följsam identitet som anställd arbetare. Ändå
kvarstår följsamheten mot en annan sida av yrkesidentiteten, att på sikt bli ledare.

Identiteten som kollektiv arbetskamrat
I utbildningsbiografin betecknas Micke som social nomad. Tillhörigheter ges stort utrymme i vardagslivet, men växlar mellan olika sammanhang och består inte nödvändigtvis över tid. När vi möts efter vuxenstudierna är det centrala sociala sammanhanget jobbarkompisarna. I själva verket beskriver Micke att relationer är det han fokuserar för att
alls stå ut med arbetet:
För på något sätt så jag är inte den som riktar in mig så att säga som nu när jag jobbar
jag ser ju inte i första hand jobbet som sådant utan jag ser liksom folket som är där
sen råkar man jobba under tiden det får man väl göra då, likväl som skolan jag var
egentligen liksom där pluggade man inte utan där träffade jag folk ja okej man pluggade samtidigt fast det var inte det som var fokuseringen.
(4:10)

Citatet visar hur socialt umgänge placeras i förgrunden. Här drar Micke paralleller mellan jobbet och vuxenstudierna. Arbetet framställs som ”nu när jag jobbar jag ser ju inte i
första hand jobbet som sådant utan jag ser liksom folket”. Studierna handlade om ”man
pluggade samtidigt fast det var inte det som var fokuseringen”. Dessa sammanhang hanteras principiellt lika. Även om människor kopplas samman genom olika aktiviteter och
blir studie- eller arbetskamrater med varandra är själva kollektivet det väsentliga. Med
jobbarkompisarna diskuteras nyheter och sport, liksom livet i övrigt. Micke tar del av
nyheter på annat sätt än tidigare, han ”suger i sig av allting en bredd” (4:28). Det kan
tolkas som att deltagare i utbildning utvecklar kunskaper som kan användas i olika sammanhang, och fungerar som markör för allmänbildning. Vuxenstudiernas sociala utmaningar handlar om att, som Micke betecknar det, ha blivit ”smidigare” i relationer:
Möjligtvis då att man är lite mera öppen nu och tar åt sig lite mer så att säga vad gäller
den biten då för det är skillnad som tidigare då hade jag ju suttit här hemma och hållt
på, varit min egen chef så att säga i och för sig tillsammans med en chef så att säga
så att men just det här att vara mer lite social och lite mer lyhörd och vaken för lite
signaler så här. Det kan jag väl tacka skolan för lite grann för det är ju frågan där har
man ju dialog hela tiden anta utmaningar här har du ett projekt pah! Gör det här! Och
sen ska man då få en grupp och fungera eller jag ska jag få en grupp och fungera vi
ska fungera som en grupp men just den här biten också då så att det skulle va det
enda där att man fått lärdom eller ja lite lärdom att den här grupphanteringen så att
säga att kunna ta olika människor och det har jag haft nytta av idag, så att den biten
då men det är också det enda.
(4:23)

I citatet skapas kontraster mellan då och nu i arbetslivet. Ensamarbetet som företagare
före vuxenstudierna satte spår i sociala relationer. Micke betecknar det som ”så blir man
nog kanske lite Hitler där” (4:24). Man styr världen efter eget huvud och kör över andra
för att nå uppställda mål. Däremot vuxenstudier, som inte organiserades i sammanhållen
klass, innebar återkommande möten med nya människor. I ämnen som Samhällskun-
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skap användes ofta grupparbete, vilket band deltagarna till varandra. Han formulerar det
som ”där har man ju dialog hela tiden anta utmaningar här har du ett projekt pah!”
Studieaktiviteterna gick ut på att hantera bestämda problematiker inom given deadline.
Deltagarna utelämnades till varandra ”vi ska fungera som en grupp”. Samtidigt tillskriver sig Micke en särställning som var påfallande i vuxenstudier, att agera som
gruppledare ”sen ska man då få en grupp och fungera eller jag ska jag få en grupp och
fungera”. Orden ”öppen”, ”social”, ”lyhörd” och ”vaken” markerar social omsorgsfullhet. Som Micke formulerar det att ”försöka vara lite fin istället” (4:24). Deltagaridentiteter i vuxenstudier förhåller sig till identiteten som följsam arbetskamrat. Pedagoger och andra studerande både bekräftade och utmanade anspråket på att vara gruppledare. I Orienteringskursen protesterade gruppmedlemmar mot hans sätt att kontrollera
arbetet i detalj. Under Komvuxtiden säger Micke att han ”mognade väl lite grann eller
lugnade ner sig” (4:26). Att få framträdande positioner i grupper är en ambition som
kvarstår. Han säger sig ha svårt att släppa kontrollen på jobbet när uppgifter överlåts till
andra. Ambitionen är klar ”sen är ju jag lite sån att jag vill bestämma, och det lyckas jag
med på skolan så det försöker jag lyckas med här också” (4:24). Micke driver anspråket
hårt, han vill ”basa över nånting” (4:29). Samtidigt ironiserar han över uttalanden som
för att skapa distans. I samtalet säger han ”jag låter lite chefig va”? (4:24) Det kan tolkas som att vuxenstudier används som resurs för att växla mellan att se sig själv med
egna och andras ögon.

Identiteten som empatisk partner
En annan identitet i Mickes liv är att vara partner, något som får en framträdande plats i
samtalet efter vuxenstudierna. Micke och Susannes relation framstår som befäst och
fördjupad. De har flyttat till hus som de hyr. Mickes intresse för segling och planerade
inköp av ny segelbåt har kompromissats till en gemensam investering i husvagn. De
planerar att gifta sig om något år. På så vis markeras tvåsamhet, de är ett par som satsar
på sin relation. Men för en tid sedan kulminerade en process i att Susanne ställde Micke
inför ett ultimatum, hon lämnade honom för att markera allvaret. De framställer problemet som att han ser sig som ensam aktör i deras förhållande. Liksom i andra sammanhang går han fram häftigt. Micke tillskriver sig tolkningsföreträde, partner och familj får
anpassa sig. Susanne säger att det varit ”ett och ett halvt år av bara strul”. Hon formulerar det som att han inte heller trott på relationen, sagt att den är ”hopplös” (4:46).
Susanne studerade också på Komvux, men blev sjukskriven och får nu professionell
hjälp. Markeringen blir en vändpunkt i förhållandet. Micke öppnar för reflektion och
kritik över hur identiteten som partner framställs. Även om han själv tillskriver sin sambos agerande som avgörande för eftertanke kan rörelserna mellan motsträvig och följsam identitet som partner ses i ljuset av berättelsen om vuxenstudier som social utmaning. I sista intervjun satsar de på en gemensam framtid som kräver att Micke fortsätter
att vara lyhörd och empatisk.
Men även om vuxenstudier framställs som social utmaning och tillskrivs betydelse för
hur identiteter rör sig, synes andra slitstarka och låter sig inte rubbas. I Mickes fall
handlar det om att få framträdande positioner i arbetslivet och andra sammanhang. I
slutet av sista intervjun ställer vi frågan hur det kommer sig:
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Intervjuare:
Micke:

Intervjuare:
Micke:

Men vad är det som säger att du har rätt då undrar jag?
Manlig intuition [skratt] näe, jag vet inte det är väl nånting jag har fått för
mig genom att alla år och trots att jag faktiskt får säga att mycket av det
jag gjort har blivit jävligt bra, det är jag stolt över.
Tycker du? [ler] tycker alla?
Tycker både jag och min omgivning också faktiskt och nu jämför jag
med lite grann uppdrag i föreningar exempelvis som jag vatt med i tidigare som jag dratt igång och rott i land och även då i viss form i arbetslivet också trots allt så jag ger sällan upp för då ska det vara bra sent,
då har jag nog förmodligen sänkt både mig själv och båten innan jag
ger upp … se till att det blir jävligt bra resultat, tror jag.
(4:48)

Utsnittet visar hur Micke använder könsidentitet med orden ”manlig intuition”. Samtidigt demonstreras en ironisk sida som ofta förkommer i våra samtal. Han vänder på
något som konventionellt tillskrivs kvinnor, att känna på sig eller följa spår man nosar
upp som i förstone inte verkar rationellt logiska. Att vända och vrida på bevingade
uttryck känns igen i utbildningsbiografin. Inledande replik visar hur han tar ställning för
det som sägs ”mycket av det jag gjort har blivit jävligt bra”. När intervjuaren undrar om
uppfattningen delas av andra ”tycker du? tycker alla?” byter Micke fot. Det finns andra
källor som stöttar hans berättelse ”tycker både jag och min omgivning också faktiskt”.
Repliken visar att han fått återkoppling från andra som visar samma sak, han förmedlar
det som ett faktiskt förhållande. De sammanhang som hänvisas till skapar trovärdighet.
Aktörer i ”föreningar” och ”arbetslivet” blir markörer för att den etikett han sätter på sig
själv inte tas ur luften. Precis som när vi mötte Micke första gången markeras identiteten att bli framgångsrik yrkesmänniska. En följsam yrkesidentitet formar utbildningsbiografins röda tråd. I arbetslivet iscensätts identiteten som följsam arbetskamrat, något
som tidigare motarbetats. Vuxenstudier som social utmaning handlar om att framhålla
relationer snarare än att betrakta sig som ensam aktör. Det kan tolkas som att positionera sig som medmänniska och gruppmedlem, snarare än gruppledare. Samtidigt,
Micke släpper planerna på att utbilda sig så länge. Han ser goda möjligheter att få
arbetsledande uppgifter inom det företag där han nu arbetar. Planer smids alltså för att
göra karriär i arbetslivet.

Micke – en vuxenstuderande på Komvux
Vi drar så samman trådarna kring Mickes utbildningsbiografi, hur identiteter iscensätts i
vuxenstudier. Berättelsens intrig är vuxenstudier som social utmaning, något som har
betydelse för identiteterna som anställd, arbetskamrat och partner. Men vi börjar med att
göra nedslag i biografin för att resonera kring hur Micke förhåller sig till undervisningens anspråk på deltagarpositioner. Undervisningen gör anspråk på att man ska vara
studieintresserad, förändringsbenägen, självständig eller skötsam. Bilden av följsamma
deltagaridentiteter framtonar till en början i de flesta ämnen, de upprätthålls över tid.
Undantaget är Samhällskunskap, där deltagaridentiteten växlar mellan följsamhet och
motsträvighet. Att vara studieintresserad och självständig framstår som hanterligt,
medan kraven på förändringsbenägenhet och skötsamhet ömsom möts ömsom motarbetas. Att vara förändringsbenägen framstår som relevant om kunskaperna kan användas i arbetslivet, vilket inte är fallet i Samhällskunskap. Skötsamhetsanspråket är ibland
svårförenligt med identiteten som entreprenör. Deltagaridentiteterna förhåller sig på så
vis till en följsam yrkesidentitet som företagare. Likaså agerar Micke som studiekamrat
och gruppledare för övriga studerande, vilket kan vara såväl i samklang med som
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utmana undervisningens anspråk. Med tiden blir deltagaridentiteten i Samhällskunskap,
som vänder sig fram och tillbaka, följsam. Här används identiteterna som god vuxenstuderande och studiekamrat för att möta undervisningens anspråk. Betydelsen av att
lära sig ämnet framhålls, vilket framstår som användbart i olika identiteter och sammanhang. Vuxenstudier på Komvux fortsätter ytterligare en tid, men engagemanget i
studierna vacklar. Parallella processer på arbetsarenan samspelar till att avhoppet från
vuxenstudier slutligen blir ett faktum. På så vis vänder återigen deltagaridentiteten, från
följsamhet till motsträvighet. Studier ersätts av arbete och identiteten som anställd.
Vuxenstudier som social utmaning knyts till identiteterna som anställd, arbetskamrat
och partner. Studierna används som resurs för att agera mänsklig, smidig och ödmjuk.
Identiteten som anställd kan formuleras som vändning från motsträvighet till följsamhet
i meningen att Micke väljer det framför identiteten som företagare. Ändå kvarstår
strävan efter en arbetsledande position högt upp i hierarkin. Den vändande yrkesidentiteten spelar upp för att bli kollektiv arbetskamrat. Det är betydelsefullt att ingå i
grupper, gärna som ledare, men med ödmjukare framtoning förefaller identiteten visa
följsamhet. Att vara empatisk partner kan också betecknas som en vändning från motsträvighet till följsamhet.
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Petra
Petra är 29 år och studerar tredje terminen på Komvux.1 När vi möter henne går hon
första terminen på gymnasienivå. Hon bor i Närby2, är gift och har flera barn. Petra
beskriver sig som en deltagare med snårig väg och negativa erfarenheter från barn- och
ungdomsskolan. I berättelsen placeras mobbning i förgrunden. Situationen framställs
som allvarlig, hon använder orden ”väldigt kraftigt mobbad”. I längden blir det ohållbart och hon byter skola. Högstadietiden var annorlunda med sociala tillhörigheter, men
andra betecknade dessa som problematiska då hon ”hamnade i lite dåligt sällskap”.
Pappan, som hon växte upp med, ”satte henne på internat” för att bryta med gänget.
Hon gick en ettårig utbildning med inriktning mot hushållsarbete. Som 17-åring blev
hon mamma. Petra berättar om föräldraskapet som en vändpunkt, ”jag skärpte till mig i
alla fall och tog hand om min lille pojke då”. En annan vändpunkt i livet är mötet med
maken ”sen träffade jag den här som jag är gift med sen tio år tillbaka”. De gifte sig,
fick barn och Petra ägnade sig åt att ”gå hemma” (1:1). Föräldraledigheterna varvades
med arbete inom tillverkningsindustrin på Audio, men avdelningen lades ner och hon
blev arbetslös. Deltagande i olika kurser tog vid, bland annat i data och städning. Petra
har varit sjukskriven, men är nu tjänstledig från det fasta ackordsarbetet vid linen på
Kökos.3

Vuxenstudier för trivsamt arbete
När Petra berättar om vuxenstudierna görs de relevanta på olika sätt. Utbildning framställs som vägen till att ”försöka och bli nåt”. Vuxenstudier kopplas samman med ett
arbete som skiljer sig från det hon har nu. Att bli något tecknas som kontrast till arbetet
i tillverkningsindustrin. Studier framstår som ett ”bättre alternativ än och förstöra mig
ännu mer” (1:2). Hon oroar sig för fler arbetsskador och vantrivs med den stress ackordet skapar. Petra vill gärna ha ett trivsamt jobb som inte sliter på kroppen eller är för
stressigt, och där familjelivet kan prioriteras. Hon drömmer om att bli florist, en utbildning på annan ort som kräver gymnasiekompetens. Vuxenstudierna ska alltså ge tillträde till vidare utbildning, det handlar om meritering. Till meriteringsrepertoaren knyts
ämne som lärande. Petra intresserar sig för djur, natur och växter ”skulle väl vilja hålla
på med blommor, som florist då och trädgårdar och så där, det är roligt!” (1:3). Studier
bidrar till kunskaper som används i arbetet. När meritering och lärande kombineras
framstår hon som okunnig. Vuxenstudier på gymnasienivå är ett led i en påbörjad process till annat arbetsliv. Därutöver framställs också ämne som självförverkligande. Att
finna sig tillrätta i tillvaron är centralt för Petra, som talar om vuxenstudier som motpol
1

Intervjuerna med Petra genomfördes februari 1999, mars 1999 samt december 2000.
Närby är ett mindre samhälle utanför centralorten Nystad.
3
Audio och Kökos är tillverkningsindustrier med lågkvalificerade arbetsuppgifter i Nystads kommun.
2
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till en obehaglig grundskoletid. Att möta trivsamma, nöjda människor och ägna sig åt
aktiviteter som förbättrar självförtroendet framhålls. Det formuleras som ”jag trivs här,
finns, jag vill fortsätta här så länge jag får” (1:2). Hon planerar att studera så länge det
är ekonomiskt möjligt.4

Komvux som alternativ till konstiga kurser
Steget till vuxenstudier beskrivs som ett val mellan Folkhögskolan och Komvux. Petra
har erfarenheter från Folkhögskolan, men säger att hon inte förstod sig på kursen ”en
konstig kurs” och ”det var mer som terapi än en kurs”. Ordet terapi används som markör för att aktiviteterna inte var vad hon kopplar samman med skola. Medstuderande
berättade intima saker, grät och hade en ”konstig syn på karlar” (1:2). Den här gången
faller valet på Komvux:
Intervjuare:
Petra:

Inför valet kan du komma ihåg varför just Komvux?
Jag funderade faktiskt på Folkhögskolan. Men sen hade jag en svåger
som gick här och som pratade väl om Komvux och även en jobbarkompis som tog tjänstledigt före mig. Vet inte, dom gjorde någon reklam
också. Och Folkhögskolan hade man läst en massa skräp om i tidningen då så jag tänkte prova lite andra.
(1:5)

Utsnittet visar hur erfarenheterna av Folkhögskolan görs relevanta vid studievalet. Petra
framställer det som att man där ägnade sig åt aktiviteter som avviker från föreställningen om vad studier ska vara. Att utbyta erfarenheter och diskutera, liksom utveckla
närmare relationer till såväl deltagare som pedagoger förefaller inte vara vad Petra vill
med studier. I berättelsen samspelar på så vis tolkningsrepertoarerna arbetsform som
samtalsfora med deltagare som studiekamrat och som vän, samt pedagog som person.
Beteckningen ”konstig” används för kurser, människor eller grupper som ett slags distanserande verktyg. Ordet markerar vad Petra är främmande inför, något hon inte vill
vara eller sammanhang hon inte vill tillhöra. Dessutom ger media en mindre smickrande
bild av utbildningsanordnaren, något som fungerar som resurs för att alternativet väljs
bort. Komvux formar en kontrast vilket kan tolkas som att pedagog framställs som
ämnesexpert, arbetsform som studieuppgift och deltagare som vuxenstuderande. Den
bild som framtonar är att det som räknas som studier placerar lektioner, lärare och
elever i förgrunden. Bekanta används som resurs för valet, de ”pratade väl om Komvux”. Samtidigt framhålls betydelsen av trivsel i vuxenstudierna. På så vis blir repertoaren arbetsform som samtalsfora relevant även för att beteckna Komvux. Skillnaden
är att här finns ”glada, tillmötesgående och trevliga” människor, såväl medstuderande
som pedagoger (1:5). Det är så Petra upplever Komvux, hon känner sig därför hemma. I
utbildningsbiografin återkommer betydelsen av att bli vad hon kallar respekterad, något
hon upplever i vuxenstudierna. På Komvux deltar hon i diskussioner och beskriver sina
upplevelser ”utan och bli utskrattad” (1:3). Att delge andra personliga åsikter och upplevelser liksom mötas av omgivningens intresse framhålls. Hon har inte tidigare blivit
bemött på det viset.

4

Petra finansierar studierna med SVUX.
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Ordnat liv som partner, mamma och svärdotter
Petra ger identiteterna som partner, mamma och svärdotter framträdande plats i livet. De
knyts samman kring Baptistförsamlingen som utgör ett slags nav:
Intervjuare:
Petra:

Intervjuare:
Petra:

Du sa det här med fritid. Du nämnde blommor, trädgård och kyrkan. Är
du aktiv i kyrkan?
Mm, jag är med i Baptistförsamlingen. Blev det i samband med, när jag
träffade honom. Sjunger där. Mina barn är också med. Min svärmor har
startat upp en kör där.
Så det är kyrkan, familjen, blommorna?
Ja precis! [fniss] Fritidsmänniskor. Vi är mycket ute i skogen. Eller jag
var inte det innan jag träffade honom men sen, jag har inget val [fniss]
dom är jämt ute! Det spelar ingen roll vilket väder.
(1:4)

Utsnittet visar hur mötet med maken Lelle för tio år sedan tillskrivs betydelse. Till det
knyts aktiviteter relaterade till Baptistförsamlingen, barnen, svärmor och makens uppväxtfamilj. Petra skapar kontraster mellan å ena sidan sin ”ensamma och jobbiga” uppväxt, å andra sidan livet med maken. Till dessa kontraster knyts olika aktiviteter. Uppväxten beskrivs med ord som ensamma stunder, hålla tyst, leka själv och vara mobbad.
Livet med maken betyder att ha självklar plats, känna tillhörighet, bli accepterad och
möta omtänksamma människor. Makens uppväxtfamilj framställs som ”sammansvetsad” och ”det går inte och ta isär dom” (1:7). I utsnittet skiljer hon mellan de olika liven
genom att peka på ett konkret exempel. Förr spenderade hon sällan tid i naturen ”jag var
inte det innan jag träffade honom”, vilket hon gör nu ”jag har inget val” säger hon med
ett leende. Tillhör man familjen förväntas man delta i gemensamma aktiviteter. Mötet
med maken är ett återkommande tema i berättelsen. Petra markerar det som en central
vändpunkt i livet genom att visa på skillnader, ”sen ordnade det till sig för mig” (1:1).
Att ingå äktenskap innebär att visa följsamhet inför varandras val och vägar i livet. Som
Lelles fru är Petras uppgift att respektera det som är viktigt för honom. Hon bemöter
anspråken, som samtidigt får henne att framstå som respektfull. Att vara en lojal partner
värderas i den sociala krets som Petra tillhör. Hela familjen, liksom svärföräldrarna, är
aktiva i kyrkan och engagerar sig för att utveckla verksamheten. Petra säger att svärföräldrarna accepterar hennes bakgrund, ”dom har hjälpt mig från början” (1:7). De
synes ha tagit emot henne med öppna armar och deras åsikter har betydelse för Petras
val i livet. Hon beskriver dom som omtänksamma, respektfulla och lösningsinriktade,
om än styriga. Petras uppväxtfamilj består i huvudsak av kontakt med pappan. Relationen till mamman är komplicerad och sporadisk. Makens uppväxtfamilj är alltså den
centrala tillhörigheten, ”jag har inga kompisar, inte som jag umgås med utan det är hans
syster, hans familj som vi umgås med” (1:6). Det är också svärföräldrarna som inspirerar till vuxenstudier, ”det är dom som har sagt åt mig att dom tycker att jag ska plugga”.
Petra tillfogar att de ”stöttar” och ”är väldigt förstående, jag har haft tur!” (1:7).
Det framstår som centralt för Petra att iscensätta könsidentiteten i tre relationer; att vara
partner i relation till maken, att vara mamma i relation till barnen och att vara svärdotter
i relation till svärföräldrarna. Det handlar om att ta hand om hem och barn med aktiviteter som att handla, laga mat, tvätta och ägna sig åt fritidsaktiviteter i kyrkans regi.
Hennes man är däremot den som i huvudsak försörjer familjen genom dubbelt arbete,
som fixar, bygger, hanterar datorer och intresserar sig för samhället. På så vis skapas
skillnader mellan könen. Petra markerar att olika aktiviteter är relevanta beroende på om
man är man eller kvinna. De gränser som formas mellan könen definierar relationerna
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mellan henne, maken och barnen, men också relationen till svärföräldrarna. Skillnaderna blir alltså relevanta för samtliga identiteter. Oavsett vilken identitet som används
är ansvaret för hem och barn framträdande, liksom att vara omsorgsfull, tillgänglig och
ordningsam. Svärföräldrarna kopplas samman med det nuvarande tryggare livet, som
hon är tacksam för. Som vi tolkar det vill hon i gengäld leva upp till olika förväntningar.
Att ta steget till vuxenstudier markerar identiteterna som god partner, förälder och svärdotter. De framstår som ett led i det identitetsarbete som påbörjades när livet vände, från
misär till möjlighet. Studier knyts till det senare och är något andra uppmuntrat, snarare
än Petras val. Men att vara deltagare i vuxenstudier fungerar samtidigt som markör för
att erkänna det omgivningen värderar. Genom att välja vuxenstudier tillskrivs utbildning
betydelse, Petra framstår helt enkelt som följsam och ambitiös i dessa tre identiteter.

Engagerade föräldrar stöttar barnens skolgång
Att vara en god förälder värderas i det sociala hägn Petra tillhör. Hon berättar om svärmodern som ”gått hemma hela sitt liv och tagit hand om sina barn”. Det handlar om att
engagera sig i barnen i alla sammanhang, sätta deras aktiviteter i första rummet. Svärmodern framstår som förebild, en eftersträvansvärd kontrast till den uppväxt hon själv
haft. Sättet att berätta om svärföräldrarna skapar bilden av ett lyckligt äktenskap. Att
vara en god förälder vävs samman med att vara en god hustru. Genom att studera vill
Petra ge barnen andra förutsättningar och förebilder än hon själv hade, ”jag måste känner jag för barnens skull” (1:7). Att läsa läxor är ett centralt inslag i vardagslivet, men
något hon ”har svårt för” (1:3). Utbildning framställs som ett pålitligt sammanhang när
det gäller kunskaper. Petra kategoriserar sig som okunnig, ett förhållande som kan förändras genom vuxenstudier där man lär sig. Matematik tas som exempel:
Intervjuare:
Petra:

Hur vet man att man inte kan nånting?
Jaa till exempel om man inte kan gångertabellen alls ettans kan jag väl
men sen är det nog ganska tunt så jag har det jobbigt med Matte överhuvudtaget.
(1:6)

Utsnittet visar hur Petra använder tolkningsrepertoaren ämne som lärande. Man måste
behärska vissa kunskaper såsom att räkna. Petra ser nytta med kunskaperna i vardagen
exemplifierat med ”gångertabellen”, ett inslag som är relevant i barnens skolarbete.
Andra kunskaper får man finna sig i att rikta uppmärksamheten mot, för att förstå den
värld man lever i. Studier skiljer sig från andra praktiker genom att just systematisera
värdefull kunskap man lär sig. Det borgar för relevanta kunskaper, som deltagare anpassar man sig helt enkelt till de aktiviteter som skapas. På så vis är inte poängen med
studierna självklar ur Petras perspektiv, men det är inte heller nödvändigt. Hon förlitar
sig helt enkelt på utbildning som institution. Det man ägnar sig åt inom utbildningsanordnarens väggar är relevant, om än ibland ett nödvändigt ont som Petra inte riktigt
vet hur hon vill använda. Studieaktiviteter kopplas samman med allmänbildning och
kontrasteras mot att bli, som hon formulerar det, ”förvildad” (2:5). På så vis framstår
hon som studieintresserad och förändringsbenägen. Att vara en engagerad förälder
innebär att hantera de aktiviteter barnen ägnar sig åt. I Petras fall är läxläsning en central
aktivitet som tar utrymme i vardagen. Hennes kunskaper brister i kvalitet, de är inte
tillräckliga för att kunna leva upp till vad det innebär att vara en kunnig och god förälder. Genom att delta i studier föreställer hon sig kunna hantera barnens skolarbete.
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Identiteten som förälder får en framträdande position med trådar till att vara både partner och svärdotter. De flätas samman och spelar upp för en följsam deltagaridentitet.

Tråkigt ämne, krävande lärare och konstig grupp
När Petra beskriver aktiviteter i undervisningen får relationer till pedagoger framträdande platser. Lärarna tillskrivs sådan betydelse att studieaktiviteter i princip likställs
med den som undervisar i ämnet. De skapar olika sammanhang som värderas på skilda
sätt. Ämnet hänger tätt samman med de relationer som formas. Studierna görs alltså
relevanta genom att personifieras av lärare. På så vis får Boel, lärare i Samhällskunskap,
och svenskläraren Ludvig framträdande platser i utbildningsbiografin. Petra framställer
studieaktiviteter som fakticiteter att förhålla sig till. Hon ställer inga anspråk på att förhandla eller driva bestämda intressen. Istället värderar hon dem på olika sätt. Matematik
är jobbigt, Svenska är roligt och Samhällskunskap är tråkigt:
Intervjuare:
Petra:

Varför är den tråkig?
Jag vet inte. Jag har så svårt med allt sån där politik och så. Jag är
egentligen inte, det är, jag är inte så insatt i det. Svärfar är politiker och
jämt, det är så jobbigt och sitta och lyssna på det [ler] det är jättetråkigt.
Ja, det tycker jag men det är väl för att jag inte är insatt förmodligen.
Jag har aldrig intresserat mig för det.
(1:8)

Utsnittet visar hur Petra kopplar Samhällskunskap till politik, något hon är främmande
inför. Hon använder ointresse och lågt underhållningsvärde som argument för att markera sin hållning. Samhällskunskap intresserar politiker, hon tar sin svärfar som exempel ”det är så jobbigt och sitta och lyssna på det”. Det kan tolkas som att ämne som
lärande används och placerar okunskap i förgrunden formulerat som ”jag är inte så
insatt”. Genom att exemplifiera med svärfadern som har politik som professionellt uppdrag, formas en markant kontrast. Petra intresserar sig helt enkelt för andra saker, vilket
framstår som rimligt eftersom hon inte är politiker. Även om hon varken har varit eller
är intresserad, kan det förhållandet förändras. Andra tillskriver ämnet betydelse och hon
visar tilltro till deras bedömningar. Sättet att resonera öppnar för att agera både följsamt
och motsträvigt i relation till undervisningens anspråk.
Samtidigt väljer Petra i första hand Samhällskunskap för att få full studiepoäng, därmed
studiestöd.5 Ämne som försörjning och som meritering görs relevanta. Deltagande i
Samhällskunskap handlar om att lösa ekonomiska bekymmer eller få tillträde till andra
arenor. Givet en sådan tolkning kan utsnittet också betraktas i termer av könsidentitet.
Som utbildningsbiografin visar understryker Petra kvinnors respektive mäns olikheter.
Det kan förstås som att hon här tar svärfadern som exempel för att markera att politik
och samhällsfrågor tillhör en manlig sfär. Maken Lelle diskuterar också gärna samhället, han lyssnar på radioprogram såsom ”Godmorgon världen”. Petra flyr sådana diskussioner som hon säger ”jag har så svårt med allt sån där politik och så”. Att vara kvinna
handlar om att prioritera andra aktiviteter och driva andra intressen. På så vis fungerar
tolkningsrepertoarerna om meritering och försörjning som resurser för könstillhörighet.

5

Petra beskriver tidigare studier i Samhällskunskap som ”jättekul”. Egentligen vill hon hellre läsa Naturkunskap på gymnasienivå utifrån intresset för blommor och djur. Men ämnet ger inte samma studiepoäng,
därför väljs Samhällskunskap som ger fullt studiestöd.
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Samhällskunskap tillhör en manlig sfär, ointresse fungerar som markör för att vara
kvinna.
Redan vid terminens början beskrivs lärarna Boel och Jennifer som ”krävande” och
Petra konstaterar ”jag trodde inte den skulle vara så jobbig som den är” (1:5). Det kan
ses som att tolkningsrepertoaren ämne som lärande används. Pedagogen framställs som
ämnesexpert och arbetsledare, kraven blir höga eller med deltagarens ögon snudd på
orimliga. Undervisningen organiseras emellanåt i grupp- eller projektarbeten som hon är
positiv till. På så vis framhålls arbetsform som projektarbete med självständigt arbete
tillsammans med andra. Men gruppen i det här ämnet ger hon inte mycket för, den är
”konstig”:
Intervjuare:
Petra:
Intervjuare:
Petra:
Intervjuare:
Petra:

Att jobba i grupper och så därDet beror nog på vad man hamnar i för grupp. Men jag har kommit i en
konstig grupp, måste jag säga.
På vilket sätt?
Mm, det är speciellt en, utav dom, hon tar över allt direkt.
Dominerar menar du?
Ja, är det så att dom andra har något att säga, då ilsknar hon till och
går ut. Det gjorde hon sist.
(1:10)

Petra framställer grupparbetets värde som en fråga om vilken grupp man ”hamnar i”.
Formuleringen spelar ut henne som ansvarig aktör, hon placerar sig utan möjligheter att
påverka och anpassar sig till det som händer. Det står och faller helt enkelt med medlemmarna. I det här fallet invänder hon mot medstuderande Louise, men ”vill inte stöta
mig med personen, jag vill inte bli osams så där” (1:11) och säger därför ingenting.
Oviljan att skapa konflikter med andra människor markeras, oavsett nära eller tillfälliga
relationer. Det kan tolkas som att repertoaren deltagare som vuxenstuderande används.
Att upprätthålla gränser mellan sammanhang kopplar samman studerande genom studieaktiviteter. Även om arbetet kan vara intensivt i perioder skapas distans. Framställningen synes vara i samklang med undervisningens anspråk på att vara självständig. I
undervisningen hanterar gruppen ofta gemensamma uppgifter genom att dela upp arbetet. Var och en gör sitt. Strax före redovisningen möts de och försöker foga samman
delarna till en helhet. Med tiden splittras gruppen i två delar. Leo och Petra söker sig i
missnöjet med bristande samarbete i gruppen till varandra. Thelma och Louise utgör
den andra delen.6 Petra säger att det inte gick att prata med dom. De hänvisar till att de
kan och är studievana. Att trivas med pedagoger och studerande framstår som en springande punkt i Petras studieliv. Det betyder inte att hon skaffar sig stort umgänge. Tillhörigheterna utanför vuxenstudierna är centrala. I studierna umgås hon bara med medstuderande Emma, som hon lärt känna tidigare terminer. Emma och Petra umgås ibland
på fritiden, framför allt pratar de ofta i telefon. I de flesta undervisningsgrupper deltar
båda två. På så vis görs tolkningsrepertoaren deltagare som studiekamrat relevant. Dras
trådarna samman kring Samhällskunskap framtonar tolkningsrepertoarerna som lärande,
som meritering och som försörjning. I samma andetag som Petra framhåller att ämnet är
ointressant betonas att man kan lära sig hur samhället fungerar. Att utveckla kunskaper
för att stötta barnens läxläsning används som resurs för att iscensätta en följsam deltagaridentitet. Även om hon hyser tveksamhet till ämnet genom vacklande relationer till
pedagoger och medstuderande agerar hon skötsamt. Petra bemöter till en början undervisningens anspråk, gör det hon ska även om arbeten ibland försenas.
6

Fältanteckning februari 1999.
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Roligt ämne, go’ lärare och bra studiegrupp
Svenska beskriver Petra som roligt och intressant:
Intervjuare:
Petra:

Hur är det med Svenska då? Hamnar den nånstans mittemellanNäe den bara följde med! [skratt] näe, den är väl också kul. Jag älskar
och läsa. Jag har läst mycket. Även skriva om jag får tid på mig och så
där när fantasin flödar så där.
(1:8)

Med orden ”den bara följde med” framstår Svenska som något för-givet-taget, det är
självklart att studera. Att skriva och läsa är aktiviteter som Petra ”älskar”. Hon fantiserar
fram berättelser, eller använder penna och papper för att uttrycka sig. Petra formulerar
det som att ”ge utlopp för vad jag känner” (1:10) istället för att behålla det inom sig.
Berättelsen tecknar bilden av att skrivande är en slags terapi. Det kan tolkas som att
repertoaren ämne som självförverkligande används. Svenska blir en slags terapeutisk
verksamhet som riktar blicken inåt, där känslor från barn- och ungdomstiden får fritt
spelrum. Att kommunicera dessa framhålls som värdefullt. En annan repertoar som görs
relevant är ämne som lärande. Även i Svenska behöver Petra råda bot på okunskaper,
träna skrivande och ”kanske lära mig och använda punkt” (1:9).
När Petra berättar om Svenska får läraren Ludvig en framträdande plats. Hon betecknar
honom som en go’ människa. Två exempel från undervisningen illustrerar hur Petra tolkar pedagogen som snäll och hjälpsam. Ett exempel hämtas från första lektionen i
Svenska då Ludvig presenterar sig för deltagargruppen. Han har lång erfarenhet av
läraryrket och tycker om sitt arbete. Ludvig berättar också att han växt upp utan närmare
kontakt med sina föräldrar och har ett stort naturintresse. Turer med båten tillhör livets
godbitar. Därefter berättar läraren hur han ser på ämnet Svenska. Ämnet handlar om att
läsa, skriva, tala och lyssna. Det sista markeras skämtsamt med orden; ”Varför tror ni vi
har två öron”? A-kursen handlar om att repetera tidigare kunskaper och utveckla självförtroende att formulera sig i tal och skrift. Första momentet handlar om skrivande:
Ludvig:

Skriva är väldigt viktigt. Men här ska vi skynda långsamt, det krävs
mycket övning.
Läraren visar en bild av Nalle Puh och frågar efter deltagarnas tolkningar av illustrationen. Han lyssnar till några förslag.
Ludvig:
Jag tänkte mig nåt som att det visar ”skynda långsamt”. Ibland kan en
bild säga mer än ord … Nästa lektion ska ni göra något så konstigt som
att skriva en uppsats. Jag delar ut en inspirationstext som heter Skoldansen. Jag vill att ni skriver om ett tillfälle då ni haft förväntningar som
sen inte blivit infriade.
Läraren beskriver en händelse ur sitt liv som anknyter till uppsatstemat. På tavlan
skriver han exempel på inledningsfraser: ”Förväntningarna brast…” och ”Jag hoppades så mycket, men…”. Under meningarna ritar läraren ett diagram som symboliserar
antiklimax.
Ludvig:
Jag vill, vill se hur ni skriver i en sån här situation men det blir inte betyg
utan jag läser och här på skolan läser vi också varandras texter … Nu
har jag pratat mycket och så kommer det inte att vara, ni ska prata
minst lika mycket som jag.
(Fältanteckning januari 1999)

Utsnittet visar hur läraren ramar in kursen Svenska A och första momentet i kursen som
handlar om skrivande. Petra gör som de flesta andra deltagare i gruppen, lyssnar uppmärksamt på läraren och följer de instruktioner som ges. Hon tar fasta på att Ludvig
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visar sidor av sig som person, till exempel berättar om sin uppväxt med mor- och farföräldrar. Uppgiften att skriva uppsats tolkas som ett intresse för deltagarna som människor. Det är ett sätt att lära känna varandra.7 Ämnet Svenska är lätt och hon säger att
läraren inte ställer några särskilda krav. Ludvigs försiktiga och stöttande framtoning
synes passa Petra som hand i handske. Tolkningsrepertoaren pedagog som person används, lärarens personliga karakteristiska hamnar i förgrunden. Att vara en god och
trevlig människa framstår som kontrast till hur Petra använder ordet ”konstig”. Relationer betecknas på ena eller andra sättet, liksom motpolerna svart eller vitt. Däremellan
finns inga varianter, någon gråskala medger resonemanget sällan.
Vid ett annat tillfälle diskuteras litteratur och deltagarna ska beskriva läsupplevelserna
skriftligt. Petra lämnar in sin kortfattade beskrivning:
PETRA:
Jag kanske har missuppfattat det här?
Ludvig ögnar snabbt igenom Petras uppgift.
Ludvig:
Det står ingenting om att ni ska göra ett referat. Jag tror ni har skrivit
mycket utan att ta med saker i min mall. Men visst, det här är ju första
försöket. Vi är ju här för att lära oss!
(Fältanteckning februari 1999)

Scenen visar hur läraren återkopplar, eller om man så vill underkänner, Petras uppgift.
Läsupplevelse står i fokus, snarare än att återge textens innehåll. Eller med Ludvigs ord
”det står ingenting om att ni ska göra ett referat”. Undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet blir påfallande ”det här är ju första försöket”. Deltagarna finns i studier
för att utveckla kunskaper. På så vis positionerar sig pedagogen som ämnesexpert, det
görs till ett gemensamt projekt genom beteckningen ”vi”. Petra gör helt enkelt om uppgiften då den inte tolkats såsom läraren förväntat sig, iscensätter en följsam deltagaridentitet. Det handlar om att repertoarerna ämne som lärande och pedagog som ämnesexpert används i Svenska. Den följsamma deltagaridentiteten förhåller sig till den följsamma identiteten som förälder. Vuxenstudier ska råda bot på kunskapsbrister så barnens skolarbete kan stöttas. För att lärande ska ske, synes Petra resonera, används
arbetsform som studieuppgift. Utbildning är ett särskilt sammanhang där den logiken
råder och som deltagare fogar man sig. Samtidigt görs relationen relevant med pedagog
som person. Upplevelsen av läraren som hjälpsam synes vara nyckeln till agerandet som
deltagare. Grupparbeten i Svenska löper smidigt, mindre intressanta moment blir lättsamma med den arbetsformen. I andra intervjun exemplifierar hon med grammatik och
säger ”för första gången var det kul, men det är väl för att vi har fått jobba i grupp, som
få diskutera sig fram till sakerna” (2:6). I berättelsen samspelar repertoarerna arbetsform
som samtalsfora med deltagare som vuxenstuderande, deltagarna kopplas främst samman genom studieaktiviteterna. Även om gränserna är tydliga mellan vänner och deltagare uppträder de som goda vuxenstuderande för varandra. De iscensätter följsamma
deltagaridentiteter i förhållande till undervisningens anspråk på studieintresse, förändringsbenägenhet, självständighet eller skötsamhet.

Lärarens personlighet är främmande
Så långt i utbildningsbiografin iscensätts följsamma deltagaridentiteter. Men redan från
början brottas Petra med ämnet Samhällskunskap. Även om uppgifterna fullföljs
7

Fältanteckning januari 1999.
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förhandlar hon om deadlines. Pedagogerna Boel och Jennifer framställs som krävande,
vilket kan tolkas som att repertoaren ämne som lärande används. Lärarna positioneras
som ämnesexperter, deltagaren framstår som oerfaren av kunskapsinnehållet. Några fall
från undervisningen i Samhällskunskap illustrerar resonemanget. Ett exempel visar hur
deltagarna arbetar med temat ideologier. Petras grupp har hittat en hel del material.
Pedagogen uppmuntrar intresset, men försöker få de studerande att fördjupa sig. Efter
en stunds samtal säger Boel: ”Men ni måste avgränsa materialet när ni ska koppla
ideologi och partipolitik. Det här handlar inte bara om att sitta och skriva av, ni måste
tänka själva och koppla ideologi med parti.”8 Vid ett senare tillfälle redovisas momentet
ideologier i tvärgrupper. Petra sitter med Boel. Petra börjar redovisa och Boel följer upp
med frågor.
Boel:

Staten? Vad skulle staten göra då? Och hur ser man på det här med
ekonomi?
PETRA:
Min ekonomi?
Boel:
Njae ägandeförhållanden.
PETRA:
Ja det är det som är så otydligt, jag vet inte?
Boel:
Men vad är statens roll?
PETRA:
Mm, det är svårt.
Boel:
Men om vi ser på människan, vad är människan i den här ideologin?
PETRA:
Människa, ja [kort skratt] hon ska andas frisk luft!
Läraren Boel summerar dagens examination.
Boel:
Det här var ju första gången och flera av er verkade nervösa. Men kraven kommer och höjas på arbetena, nu var det gränsfall. Ni måste
plugga mer och ge järnet, ni har ju valt och läsa! Jag vet att det kan
vara jobbigt med allt runt omkring, ungar och så, med allt går, har själv
pluggat längre med sånt.
(Fältanteckning februari 1999)

Scenen visar hur läraren Boel ställer frågor kring ideologier. Deltagaren Petra tacklar
lärarens fråga med en motfråga ”min ekonomi?”. Boel formulerar sig annorlunda och
Petra svarar att hon dels tycker det är ”otydligt”, dels ”svårt”. Boel byter fot från statens
roll till människosyn. Petra hänvisar med vad som framstår som ett nervöst fniss till
människans frihet ”hon ska andas frisk luft”. När Boel slutligen bedömer deltagarnas
insatser godkänns de för den här gången, men betonar att det finns dom som ligger på
gränsen. Så vitt vi förstår ingår Petra bland dessa. Undervisningens anspråk på att vara
förändringsbenägen markeras. Även om deltagarnas insatser nu befinner sig i ett gränsland förväntas progression framöver.
En bit in på terminen hoppar Petra av ämnet Samhällskunskap. Hon berättar att tidigare
terminer på grundskolenivå varit ”jättekul” och ”han ställde inga krav direkt på oss utan
vi fick jobba ganska självständigt” (2:1). Gymnasienivån är annorlunda. Nyhetsbevakning är ett återkommande inslag, deltagarna ska ta del av media. Petra säger att läraren
Boel krävde att man skulle sitta framför TVn dygnet runt. Hon framställer pedagogen
som krävande både när det gäller innehåll och studietempo. ”Jaa, hon är ju väldigt
framåt och det ska gå undan så här va” säger Petra och visar en svepande gest med
handen. Hon tillfogar ”och det är inte jag, det är inte jag” (2:1). När vi nystar vidare i
berättelsen visar det sig att relationen till läraren fått sig en törn. Det handlar inte bara
om höga krav, utan om att känna sig ifrågasatt av Boel. En uppgift ägnade hon mycket
energi, när den lämnas in undrar Boel om hon verkligen skrivit den själv. Petra känner
sig kränkt och säger att hon inte orkar ta den fighten utan hellre struntar i det. Det kan
8

Fältanteckning januari 1999.
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tolkas som att repertoaren pedagog som person används, något som också illustreras
nedan. Petra refererar till Boels beskrivning om hur det är att studera som vuxen:
Intervjuare:
Petra:

Men, det är det här att det var för tufft, för mycket tid? Ämnet viktigast?
Mm, jag hakar upp mig ganska lätt på saker och ting. Hon [läraren] sa
det, ”jag känner en ensamstående mamma med fem barn och hon
klarar av fem ämnen” och bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Men det är
inte jag. Jag klarar inte det och jag kände att hon ställde dom kraven på
mig. Nej, det funkar inte. Jag hade dåligt samvete för jag inte hann
med, inte gjorde läxorna. Då tyckte jag att det är bättre hoppa av nu än
och gå och inte bli godkänd för då får jag inga pengar. Bättre och
hoppa av nu.
(2:4)

Utsnittets inledande rader visar hur Petra tar utgångspunkt i sig själv ”jag hakar upp mig
ganska lätt på saker och ting”. Boel beskriver visar hur olika identiteter kan samspela,
föräldraidentiteten går att kombinera med att vara följsam deltagare. Som markörer för
det möjliga används ”ensamstående mamma med fem barn”. Att vara ensam förälder
med så många barn överträffar de flesta vuxenstuderande och demonstrerar argumentationens tyngd. Petra avfärdar exemplet som oseriöst bludder ”bla, bla…” Hon känner
inte igen sig i läraren Boels beskrivning. Med orden ”men det är inte jag” markerar hon
de skillnader som skapas mellan dem. Petra formulerar det som ”jag klarar inte det och
jag kände att hon ställde dom kraven på mig”. Exemplet läraren Boel använder för att
vara kvinna, förälder och vuxenstuderande blir själva kontrasten till Petra. Som kvinna,
förälder och vuxenstuderande framstår hon som raka motsatsen. På så vis kombineras
tolkningsrepertoarerna pedagog som ämnesexpert med pedagog som person. Den senare
producerar pedagogen och deltagaren som vitt skilda personligheter. Petra går liksom i
baklås, hon och Boel är helt enkelt för olika.

Studier blir hinder för att vara engagerad förälder
Som resurs för ställningstagandet att hoppa av studierna i Samhällskunskap används
föräldraidentiteten:
Men, jag kände som att man skulle ge Samhällskunskapen jättemycket tid och skita i
allt annat ungefär [fniss] Jag kände att jag orkade inte det och jag ville vara med mina
barn också och dom kräver väldigt mycket med då, speciellt pojken då som har lite
jobbigt själv i skolan. Jag hinner helt enkelt inte med det.
(2:2)

Utsnittet visar hur vuxenstudier och barnens skolarbete framställs som två oförenliga
aktiviteter. Ändå var deras skolgång något som förde Petra till vuxenstudier. Hon argumenterade för att barnens skolgång krävde att hon som förälder behövde kunskaper för
att hantera deras läxläsning. Nu menar hon att vuxenstudierna istället hindrar henne från
att stötta sina barn. Aktiviteterna framstår som motpoler, vuxenstudierna stjäl tid från
barnen. Att vara följsam deltagare och engagerad förälder ställs mot varandra. Det ämne
som drabbas först är Samhällskunskap, något som kanske inte så märkligt. Det handlar
om relationen till läraren, men också om vacklande intresse då ämnet valdes för att få
studiestöd på heltid. I praktiken blir det svårt att hantera ämnet med den logiken.
Undervisningen ställer krav som Petra har svårt att leva upp till, åtminstone för tillfället.
Samtidigt menar hon att ämnet fortfarande är relevant och överväger att skjuta upp det
till nästa termin.
159

Kapitel 8

I undervisningen tar Petra inget utrymme, hon försvinner i mängden av deltagare i
vuxenstudier. Avhoppet ges ingen särskild uppmärksamhet från lärarens sida, hon lämnar studierna i det tysta. Inte heller andra studerande lägger någon vikt vid att hon försvinner. Det är bara en som inte ser med blida ögon på det som händer. Emma, som hon
hänger ihop med sedan studierna på grundskolenivå, tycker att Petra sviker. Emma markerar det genom att vara sur eller kanske snarare nedslagen en period. Mot bakgrund av
Petras försiktighet i relationer, att undvika konflikter, blir det intressant. Skälen att
hoppa av väger tillräckligt tungt för att riskera att vara obekväm i förhållande till den
enda hon umgås med utanför makens uppväxtfamilj, medstuderande Emma. Samtidigt
kan vi föra omvänd argumentationslinje. Eftersom centrala tillhörigheter finns utanför
studierna, vågar hon utmana relationen. Emma är snarare studiekamrat än vän.
Parallellt med Petras beskrivning av studierna och läraren Boel finns en annan berättelse. Hon blir hemlighetsfull, men säger utan övertalning att det finns andra planer än
studier. Dels handlar det om att hon söker jobb, dels handlar det om att skaffa flera barn
”jag känner att jag skulle vilja ha en liten till då” (2:2). Det är en diskussion som pågår i
familjen. Som vi tolkar det markeras identiteterna som förälder och partner:
Intervjuare:
Petra:
Intervjuare:
Petra:
Intervjuare:
Petra:

Intervjuare:
Petra:

Men just pausen i studierna som är ett av alternativen, du vill verkligen
ha ett jobb? Är det så?
Egentligen inte. Egentligen vill jag ju gå hemma, [fniss] hopplöst fall!
Du är så hemmakatt?
Jaa, jag äls- jag vill vara hemma!
JaGå tillbaka till det gamla när vi fick vara hemma vid spisen ungefär. Nej,
men jag är så’n. Jag trivs jättemycket och vara hemma. Bara vara hemma när barnen kommer från skolan. Jag har aldrig, jag har inte haft det
så själv, så när jag var liten. Jag var hos min mormor då, inte riktigt det
samma, jag stormtrivs hemma! Vi är ute och far, gör massor, även om
jag inte själv har körkort.
Vad säger din man då?
Han är åt mitt håll. Han trivs när jag är hemma. Han står mycket på min
sida men det är ju den ekonomiska biten.
(2:3-4)

Så beskriver Petra andra processer som pågår, som markerar henne som förälder och
partner. Hon söker visserligen arbete, men vill hellre vara hemma på heltid. Det är i
dessa relationer och sammanhang som centrala identiteter formas. Könsidentiteten som
kvinna markerar en slags traditionell hållning. Petra formulerar det som ”gå tillbaka till
det gamla när vi fick vara hemma vid spisen ungefär”. Det handlar om att ansvara för
hemmet, ha det som arbetsplats och vara tillgänglig för familjen. Hon framställer det
som ”jag trivs jättemycket och vara hemma”. Identiteten som förälder och partner
bekräftas av maken ”han trivs när jag är hemma”, han används för att markera ställningstagandet. På så vis upprätthåller de ett mönster som kan upprätthållas genom att
skaffa fler barn. Samtidigt finns berättelsen om Petras uppväxt. Återigen driver hon
polemik mot barndomens upplevelser ”jag har aldrig, jag har inte haft det så själv”.
Erfarenheterna blir resurser för att vilja ge barnen en annan tillvaro ”bara vara hemma
när barnen kommer från skolan”. Att framleva livet på det viset är något de båda önskar.
Det som hindrar är egentligen ekonomin, som tveksamt tillåter ett sådant upplägg.
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Trivsamt arbete som möjlighet att komma ifrån skolan
Efter knappt en termins vuxenstudier på gymnasienivå erbjuds Petra ett halvtidsarbete
som hon tackar ja till:
Intervjuare:
Petra:

Men vad var det du hann med i skolan innan du hoppade av?
Vart nog inte färdig med nånting egentligen, jag orkade inte heller. Jag
kände att jag ville inte längre, så det här såg jag som en tillfällighet att
komma från skolan också. Matten till exempel, den fick jag ju hoppa av
helt för den klarade jag inte av och Samhällskunskapen och jag funkade heller inte riktigt ihop! [skratt] Läraren och jag rättare sagt. Lite
synd att jag missade Historian och Svenska då, för det tyckte jag var
kul. Bara fyra veckor kvar innan jag slutade men jag kände att jag ville
ha jobbet … Neej, det var ingen tvekan.
(3:2)

Ser vi till studiegången framstår avhoppet från Samhällskunskapen som ett slags vändpunkt. Petra lyfter fram relationen mellan henne och pedagogen Boel som relevant för
vad som inte fungerade ”läraren och jag rättare sagt”. Det framstår som ett faktiskt förhållande som bara meddelas. Den tolkningsrepertoar som används är pedagog som person. Kombinerat med ämne som lärande framstår kraven som alltför höga, ”jag kände
att jag ville inte längre”. Därefter sker samma sak med Matematiken ”för den klarade
jag inte av”. Brottet från heltidsstudier får Petra att se annorlunda på deltagandet. Blicken vänds mot andra aktiviteter, att inte fullfölja vuxenstudierna framstår som möjligt.
Deltagaridentiteter får motsträviga konturer som markeras. Hon söker flera arbeten och
får ett fast halvtidsjobb nära hemmet. Här synliggörs ett mönster vi fått syn på i flera
situationer, att andra människors bemötande är centralt. Det återkommer berättelsen om
arbetet, ”alla är trevliga och vänliga och liksom, chefen det kan man ju inte ens jämföra
[med Kökos], hon är helt underbar” (3:2). Petra ”stormtrivs” helt enkelt. Halvtidsarbetet
passar föräldraidentiteten som hand i handske, hon vill vara hemma när barnen kommer
från skolan. Att vara tillgänglig för barnen är som vi tolkar det att vara en god förälder.
Ekonomiskt löser det sig genom att maken har två arbeten. Det nya arbetet frigör Petra
från vad vi tolkar som tillverkningsindustrins boja, hon slipper återvända dit.

Vuxenstudier som allmänbildning
När vi träffar Petra nästan två år senare arbetar hon fortfarande på halvtid som städare,
fast anställd i kommunen. Tryggheten uppskattas även om det betyder att hon kan
”hamna var som helst” (3:1). Berättelsen kretsar kring att livet ser ut ungefär som när vi
möttes sist, några fler barn har det inte blivit. Kontakten med Emma från Komvux fortsätter, ”vi står varandra nära, vi ringer varannan dag” (3:3) säger Petra. Emma arbetar
också. När vi samtalar kring studietiden på Komvux som slutade med avhopp, säger hon
jag ”ångrar lite att jag inte, att jag hoppade av en del ämnen”. Det handlar om Svenska
och Samhällskunskap i första hand. Svenska för att det är ”kul” och Samhällskunskap
för att man blir ”allmänbildad”. Vuxenstudier på grundskolenivå valdes för att komma
bort från Kökos. Men väl inom utbildningsanordnarens väggar formades intresset för
studier, att de kunde leda till annat arbete. Pedagogerna lyfts särskilt fram som betydelsefulla i den processen, ”för jag var den där lilla blyga, tillbakadragna när jag började skolan, men det växte och det var nog tack vare två lärare som hjälpte, som
pushade på med att det här klarar du” (3:4). När Petra beskriver vuxenstudierna med
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penna och papper väljer hon ordet ”självförtroende”. Under aktiviteten pratar vi om det
som växer fram:
Petra:

Barnen:
Petra:
Intervjuare:
Petra:

Ja, det absolut stora skolan gjort för mig är ju självförtroende, jag
skriver nog det. Hur stavas självförtroende? [frågan riktas till barnen
som samlats runt köksbordet]
Sj!
Ja just det. Nämen nu stavade jag ju fel i alla fall! [fnissar och försöker
ännu en gång]
Ska vi förstå det som att våga ta platsVåga ställa sig längst fram och stå för det man tycker.
(3:24)

Utsnittet visar hur Petra framställer att vuxenstudier gör skillnad i livet. Eller som hon
formulerar det ”det absolut stora skolan gjort för mig är ju självförtroende”. Självförtroende betyder att ”våga ställa sig längst fram och stå för det man tycker”. Det handlar om att vara aktör, se sig som medskapare i processer och ta ansvar för det som sägs.
Hon använder ord som visar rörelser till ”ökat självförtroende” och ”våga diskutera”
(3:24). De skillnader Petra framhåller i berättelsen framställer vuxenstudier som allmänbildning, något som görs relevant i olika relationer och sammanhang.

Identiteten som ifrågasättande dotter
Utbildningsbiografin beskriver hur tillhörigheten till makens uppväxtfamilj värderas
högt av Petra. Hon kontrasterar sitt nuvarande ordnade och trygga liv med en olyckligare uppväxt. Föräldrarna skilde sig när Petra var ett par år gammal, hon växte upp
med pappan. Med honom har hon regelbunden kontakt. Komplicerade relationer till
uppväxtfamiljen är en tråd som återkommer i våra samtal. I andra intervjun säger Petra
att något ändå hänt. Hon formulerar relationen till pappan som att ”tidigare hade jag
jätterespekt för honom, han kunde säga vad som helst men nu vet jag!” (2:5) och beskriver deras diskussioner inför det politiska valet:
Han [pappan] är väldigt insatt i politiken, tror han [skratt]. Han har det inte gott ställt så
Moderaterna eller det borgerliga är ju inget för honom ekonomiskt sett. Ändå är han
folkpartist och är jätte, jätte, jätte engagerad i Folkpartiet och han tycker dom har
jättebra värderingar. Och jag säger ”men hur kan du tycka det”? Så jag kan diskutera
med honom. Jag liksom vet vad jag pratar om. Förut satt jag bara och höll med, tyst
och bara jaa, hm. Men nu kan jag diskutera för jag vet vad jag pratar om. Jag har lärt
mig lite om dom andra [partierna] och argumentera emot.
(2:5)

Utsnittet visar hur allmänbildning används för att förändra relationen. Petra skapar kontraster mellan hur det var tidigare och hur det är nu. Två bilder ställs mot varandra som
refererar till olika tidsmässiga nedslag där skillnader består i kunskap. Bakåt i tiden
positioneras Petra som okunnig ”förut satt jag bara och höll med, tyst och bara jaa”.
Hon förhöll sig till pappans uttalanden som faktiska förhållanden. Nu används kunskap
om de politiska partierna och framställs som alternativ. Petra ger alltså bud om hur det
förhåller sig i världen, vilket illustreras med repliker som ”men hur kan du tycka det”?
Pappan positioneras vid det tidsmässiga nedslaget som okunnig ”han är väldigt insatt i
politiken, tror han”. Petra framställer pappans politiska värderingar som underliga. Det
framstår som ett faktum att förhålla sig till ”det borgerliga är ju inget för honom ekonomiskt sett”. Att ifrågasätta kräver kunskap ”nu kan jag diskutera för jag vet vad jag
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pratar om”. Petra köper inte berättelserna rakt av längre. Hon låter dem konkurrera med
alternativ hon själv kommer med.
Relationen mellan Petra och mamman framstår som mer problematisk. Mamman är
medlem i samma församling som Petras familj. De deltar i samma aktiviteter, men har
bara sporadisk kontakt. Konflikten ligger tillbaka i tiden, men har blivit värre. Mamman
gör inga särskilda anspråk på att vara mormor till barnbarnen, det gör Petra besviken.
Men i takt med studierna sätter Petra tydligare gränser gentemot mamman. Hon känner
sig inte lika nedtryckt av mammans kritik och tycker sig kunna hantera relationen bättre.
Att vuxenstudier används som allmänbildning innebär att andra bekräftat att hon duger.
Petra formulerar det som att hon ”bevisat för en annan person i min tillvaro att jag kan”
(2:6). Hon säger att mamman inte tror att Petra kan någonting. Att använda kunskaper
skapar vad Petra betecknar som självförtroende, ”jag är nog en annan människa nu, än
jag var när jag började, liksom vågar stå upp för saker och ting”. Kontrasten är att sitta
tyst och ”bara ta emot” (3:21). Identiteten som dotter i uppväxtfamiljen omförhandlas.
Det kan formuleras som att den framställs med motsträvighet eller ifrågasättande som vi
resonerar kring här. Att vara motsträvig synes handla om att hantera en problematisk
uppväxt. Motsträvigheten förhåller sig till andra följsamma identiteter.

Identiteten som kunnig förälder
Att vara mamma är en central sida av Petra som innebär att hantera det praktiska runt
barnen och vara tillgänglig. Men att vara förälder handlar också om att stötta i skolarbetet. Petra försöker så gott hon kan, men när det gäller äldsta barnet har hon ”lite
svårt och hjälpa honom med grejer som inte jag klarar själv” (3:5). Däremot används
andra studieerfarenheter:
Petra:

Intervjuare:
Petra:

Då, liksom känner jag att jag kan hjälpa honom, jag har ju lite studieteknik kvar, det sitter liksom kvar. Jag vet hur man gör! Så det, det är
nog en stor, en hjälp. Jag har få från skolan. Det är nog därför som jag
klarade av körkortet så bra, att jag har studietekniken.
Och vad är studietekniken så då?
Att man lär sig och läsa in. När man, jag visste inte hur man skulle läsa.
Förr då läste jag bara rakt upp och ned bara en sida och sen fattade jag
ingenting av vad som stod där. Nu liksom, först slunga bara igenom det
och sen går man bara igenom det lite nogare och stryker under, tar
stödord och lite sådär. Det har fungerat jättebra.
(3:6)

Utsnittet visar hur vuxenstudier blir en resurs för att stötta barnens skolarbete. Kunskap
om hur man tar del av texter, hanterar studieteknik, säger Petra att hon lärde sig i
studierna ”jag vet hur man gör!”. Det handlar om ”att man lär sig och läsa in”. Även om
hon har svårt med barnens läxor innehållsligt sett, fyller vuxenstudierna en viktig funktion som gör Petra aktiv i barnens skolarbete. Hon markerar förändringen genom att
kontrastera nuet mot hur det var tidigare ”förr då läste jag bara rakt upp och ned bara en
sida och sen fattade jag ingenting av vad som stod där”. I nuet kan hon bidra, Petra formulerar det som att barnen har ”väldig mycket nytta av att jag kunnat visa hur man gör
då” (3:6). Föräldraidentiteten kan framställas med omsorg, tillgänglighet och praktiskt
ansvar som inte utesluter att vara kunnig och hantera barnens skolarbete. Snarare
produceras olika relationer mellan förälder och barn. Om Petra under själva studietiden
beskrev deltagaridentitet och föräldraidentitet som varandra uteslutande, omöjliga att
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iscensätta med följsamhet parallellt, synes de numera förhålla sig till varandra som
resurser.
I utsnittet ovan beskriver Petra ett nytt inslag i livet som markeras i berättelsen. Till
familjens förtjusning har hon tagit körkort. Det betyder att hon kan hantera aktiviteter
med barnen, som inte kräver att maken Lelle måste finnas till hands. Det var Lelle som
initierade körskolan, ”han tyckte väl det var dags att slippa skjutsa på mig och dels för
mitt självförtroende också och öka på det litet”. Hon tillfogar ”jag har tidigare varit så
rädd” (3:4). Petra berättar att teoriprovet gick jättebra tack vare att hon hanterar studieteknik. Däremot körde hon upp flera tillfällen, första gången kuggades hon. Jag körde
för sakta, säger hon med ett skratt. Att vara körkortsinnehavare betyder frihet för Petra,
som används i identiteten som förälder. Hon blir självständig i förhållande till sin man,
som tidigare var familjens enda bilförare.

Identiteten som självständig partner
Vuxenstudier som allmänbildning återkommer i relation till flera sammanhang och
relationer. När vi samtalar med maken Lelle beskriver han Petra som förändrad genom
studierna:
Intervjuare:
Lelle:
Intervjuare:
Lelle:

Intervjuare:
Lelle:
Intervjuare:
Lelle:

Kan du som hennes man se någon skillnad sen hon började studera?
Massa!
Kan du detNej, men det är mycket grejer som märks skillnad. Både självförtroendet för det första, och sen kan jag inte säga så där direkt, men det
märks, mer allmänbildad.
Att inte springa så fort du säger ”politik” [ler]?
Ja, just det! [skratt] Ja, kunna säga ifrån. Och våga ringa till myndigheter och såna där saker på ett annat vis.
Mm, att hävda barnens rätt i skolan?
Det märks väl.
(3:15-16)

Utsnittet visar hur Lelle griper tag i intervjuarens fråga och ger det spontana svaret
”massa!”. I nästa replik formuleras skillnader i termer av självförtroende och allmänbildning. Lelle framhåller att Petra numera inte skyr samtal om politik, även om hon
står fast vid att de är ”tråkiga”. Men poängen är att Petra har kunskaper för att diskutera
samhällsfrågor. Att förstå hur samhället fungerar betyder att hon själv kontaktar myndigheter för att protestera mot beslut. Petra berättar att hon skrivit flera brev och ringt
samtal till Centrala Studiestödsnämnden för att ”tjata”. Sådana initiativ framhåller Lelle
som bättre ”självförtroende” och ”mer allmänbildad”. Ett annat exempel som intervjuaren tar upp är Petras försök att få bort vad hon anser vara en olämplig lärare från
barnens skola. Även om det inte lyckades hade hon återkommande samtal med läraren
för att hävda barnens rättigheter. Som medborgare, förälder och studerande ifrågasätter
hon samhällets aktörer. Identiteterna bekräftas av människor hon möter i olika sammanhang. Petra förtydligar genom att kontrastera mot hur det var tidigare, ”förut då fick det
bara vara, ah det gör ingenting”! (3:24) Orden markerar att hon gav upp anspråket på att
vara aktör i dessa sammanhang. Hon anpassade sig helt enkelt efter beslut som fattades,
de var inget att förhandla kring.
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Ser vi till Lelles och Petras relation handlar allmänbildning om att agera annorlunda
som partner. Det innebär att könsidentitet kan framställas på annat sätt. I tidigare samtal
har skillnader mellan könen markerats. Olika aktiviteter och intressen knyts till respektive kön. Att ensidigt producera olikhet får nu konkurrens av att könsidentitet kan
skapas på annat sätt. De skillnader mellan könen som tidigare framhållits, blir i det här
fallet inte så markanta. Aktiviteter som självklart knutits till Lelle, såsom att kontakta
myndigheter, är numera något också Petra hanterar. I utsnittet säger Lelle ”våga ringa
till myndigheter och såna där saker på ett annat vis”. Gränser löses upp, de tar båda initiativ till att ifrågasätta samhällets aktörer. På så vis får föreställningen om olikhet konkurrens av likhet mellan könen, Petra blir en allmänbildad och självständig partner. Att
vara partner, förälder och svärdotter kan beskrivas som olika sidor av könsidentiteten
som framställs med följsamhet. De framstår som centrala i Petra dagliga liv och kretsar
kring medlemskapet i församlingen. Vuxenstudier som allmänbildning används som
resurs för att framstå som kunnig. Även om Petra fått upp ögonen för studier, låter hon
sådana planer ligga på hyllan tills vidare. De anledningar hon ser att återvända till studier är om hon riskerar att bli arbetslös, eller helt enkelt tröttnar på att som hon
formulerar det ”städa åt alla” (3:23). Kopplingen mellan utbildning och arbete blir åter
synlig. Vad hon däremot planerar för i framtiden är att skaffa åtminstone ett, gärna två,
barn till. Med dessa föreställningar om framtiden lämnar vi Petra. Precis som när vi
mötte henne första gången är identiteten som förälder central att markera.

Petra – en vuxenstuderande på Komvux
Vi drar så samman trådarna kring Petras utbildningsbiografi, hur identiteter iscensätts i
vuxenstudier. Berättelsens intrig är vuxenstudier som allmänbildning, något som har
betydelse för identiteterna som dotter, förälder och partner. Men låt oss börja med att
resonera kring hur Petra förhåller sig till undervisningens anspråk på deltagarpositioner
genom att teckna några huvudlinjer i biografin. Studerande ställs inför att vara studieintresserade, förändringsbenägna, självständiga eller skötsamma. Bilden som framtonar
är att undervisningens anspråk möts till en början. En följsam deltagaridentitet förhåller
sig till följsamma identiteter som förälder, partner och svärdotter. Benas undervisningens anspråk ut framstår studieintresse, självständighet och skötsamhet som hanterliga. Däremot är kravet på förändringsbenägenhet tätt kopplat till hur pedagogen
framställs. Med tiden vänder deltagaridentiteten från följsamhet till motsträvighet.
Avhopp från ett ämne följs av andra, så småningom lämnar Petra vuxenstudierna för
arbete. Parallella processer i flera sammanhang samspelar till avhoppet. Att vara förälder och partner är identiteter som värderas. Aktiviteter som knyts till dem framstår
som svåra att förena med att vara följsam deltagare. Det kan formuleras som att deltagaren inte riskerar att iscensätta identiteter som förälder och partner med motsträvighet. Mot slutet av studierna framstår en följsam deltagaridentitet som omöjlig att
förena med dessa. Om den ena identiteten väljs faller de andra. Att vara yrkesarbetande
framstår däremot som möjligt utan att andra identiteter utmanas. Sortin från vuxenstudierna är knappast storstilad, inga smällar i dörrar eller högljudda protester, en dag är
hon bara borta. Vuxenstudier som allmänbildning knyts till identiteterna som dotter,
förälder och partner. Studier fungerar som resurs för aktiviteter som markerar allmänbildning och kunskap. Identiteten som ifrågasättande dotter kan formuleras som vändning från följsamhet till motsträvighet, relationer till föräldrarna utmanas. Att vara omsorgsfull förälder framhålls genom utbildningsbiografin, vilket med tiden inte utesluter
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att vara kunnig. Identiteten som partner handlar om att allmänbildning används för att
agera självständigt.
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Asad
Asad är 32 år och lever sedan sju år i Sverige.1 Han bor i Nystad och är gift, de har flera
barn. Utbildningserfarenheten består i grundskola, gymnasieskola, ett år på högskola i
hemlandet samt Svenska för invandrare. I berättelsen tillskrivs första mötet med utbildningssystemet i Sverige betydelse. Han motarbetade undervisningens krav att prata
svenska på lektionerna. Pedagogen formulerade ett ultimatum, någon av dem skulle
försvinna från undervisningen. Situationen hanterades genom att Asad helt enkelt inte
deltog. Han menar att agerandet handlade om att visa vännerna att han inte ”försvenskats”, trots giftermålet med en svensk kvinna. Han ler åt händelsen, men låter samtidigt
bestämd. Att hävda sina åsikter, ställa frågor och utmana synes symbolisera styrka och
självständighet. För Asad är vuxenstudier ett sätt att bryta tillvaron som arbetslös, han
har aldrig haft någon anställning i Sverige. Han hänvisar till ett kortare fängelsestraff
som fördröjde uppehållstillståndet. Att umgås med vänner och träna regelbundet är centrala inslag i vardagen.

Vuxenstudier för acceptabelt arbete
Föregående termin erbjöds Asad plats på en intensivkurs för invandrare. Studierna
påbörjades aldrig, ”jag hade lite problem och så där” (1:6). Nu väljs Allmän linje på
Folkhögskolan med planen att studera en termin, för att sedan gå över till intensivkursen. Att få jobb och kunna försörja familjen är en central sida av att vara man. Problemet är att gymnasiekompetensen från hemlandet inte räknas på den svenska arbetsmarknaden:
Intervjuare:
Asad:

Vad har du för mål med dina studier nu då, vad ska du använda dom
till?
Jamen vet du man är handikappad tills man inte får den här
gymnasieutbildningen liksom, så då man kan söka sig vidare, det är ett
steg till gymnasieutbildning va, kompetens.
(1:9)

Utsnittet visar hur utbildning tillskrivs betydelse för att få arbete, ”då man kan söka sig
vidare”. Man är ”handikappad” utan svensk gymnasiekompetens, länken mellan utbildning och arbete handlar om att få papper på sina kunskaper. Utbildning görs helt enkelt
relevant genom att det leder till jobb, man får de bevis som behövs för tillträde till
arbetsmarknaden. För Asad framstår det som meningslöst att studera på den här nivån
eftersom han redan har gymnasieutbildning ”jag tycker det är lite tragiskt varför man
inte kunde gå nån snabbkurs och sånt där eftersom jag har den utbildningen redan”
1

Intervjuerna med Asad genomfördes januari 1999, juni 1999 samt december 2000.
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(1:21). Asad förefaller resonera som att han visserligen kan invända, men inget göra åt
saken. Omständigheterna förläggs på så vis utanför hans påverkanshorisont. Om samhället kräver svensk gymnasiekompetens för arbete får han anpassa sig. Den tolkningsrepertoar som används är alltså ämne som meritering, kunskaperna har han redan. Att
vuxenstudera är också ett sätt att få regelbunden inkomst. Han finansierar studierna med
studielån, ämne görs relevant som försörjning. Repertoaren fungerar för att framställa
vuxenstudier som både påtvingade och valda. Som vuxen man framställs det som självklart att försörja familjen. Åtminstone ska han bidra till det gemensamma hushållet med
regelbunden inkomst. Asad berättar med logiken att då svensk gymnasieutbildning saknas får han inget arbete och kan heller inte bidra ekonomiskt. Givet den tolkningen ser
han sig som tvingad att studera. Samtidigt är det ett aktivt ställningstagande, Asad
accepterar inte att göra vad som helst. Att arbeta i tillverkningsindustrin kan han inte
föreställa sig, ”jag kan aldrig tänka mig och sitta på fabrik och jobba” (1:9). Studier är
ett bättre alternativ än trista, lågavlönade jobb och tillvaron som arbetslös är han trött
på. Han intresserar sig för politik och nämner den Mediautbildning som samma Folkhögskola ger. Vidare studier i den riktningen kan vara ett alternativ till att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

Folkhögskolan som naturlig plats för samtal
Att vara utan arbete skapar dilemman i tillvaron. Asad säger ”jag hatar och sitta hemma
så där va” (1:9). För att bryta den tillvaron väljer han att studera. Erfarenheterna från
Komvux och Sfi undervisningen framställs som lika studierna i hemlandet. Han formulerar det som ”jag känner mer som i våra skolor är mer likt Komvux faktiskt, mer hårt
och sådär jag ser så själv” och tillfogar ”det är mer strikt som skola där” (1:17). Ord
som tvång och högt studietempo används för att beteckna den utbildningsanordnaren.
Den här gången väljs Folkhögskolan, något en kompis rekommenderat:
Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Men varför blev det den här gången nu då när du började nu i januari,
varför blev det just Folkhögskolan och inte Komvux?
Ah jag vet inte jag ser ju mer naturligt den här skolan liksom där är mer
med pennan och jag tror man lär sig mera genom och prata med varandra, än i Komvux för att jag har kompisar som går där.
Mm vi tittar på den ocksåFör det är man får ju annan syn på saker om man läser i en bok eller
om man pratar med två stycken tycker jag, och därför trodde jag Folkhögskolan skulle vara bättre.
För det här med diskussion och så, det är viktigt för dig?
Jaa det tycker jag för alltid tre stycken vet bättre än två stycken.
(1:12)

Utsnittet visar hur intervjuaren tar tag i Asads berättelse om Sfi-studierna och relaterar
erfarenheterna till det här studievalet. De två utbildningsanordnarna Komvux respektive
Folkhögskolan framställs som varandras kontraster. Aktiviteter som kopplas samman
med Komvux är att ta del av litteratur och att skriva. Det markeras med orden ”där är
mer med pennan”. Han använder bekanta som resurs för att göra beskrivningen allmängiltig ”för att jag har kompisar som går där”. På Folkhögskolan ägnar man sig istället åt
samtal och diskussioner. Att Folkhögskolan tilltalar markeras med ord som ”mer naturligt” och ”därför trodde jag Folkhögskolan skulle vara bättre”. I framställningen samspelar tolkningsrepertoarer som relateras till respektive utbildningsanordnare. För Komvux används arbetsform som studieuppgift liksom pedagog som ämnesexpert och som
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arbetsledare. Litteratur, läxor, prov och det skrivna ordet placeras i förgrunden. Paralleller mellan utbildningsanordnaren och hemlandets utbildningssystem förstärker bilden
av en konventionell, eller om man så vill traditionell, skola. Studieaktiviteter på Folkhögskolan framställs istället med repertoarerna arbetsform som samtalsfora och pedagog som person. Att föra dialog och utbyta erfarenheter som vuxna placeras i första
rummet. Möten med olika människor, både bekanta och obekanta, vidgar perspektiv och
relateras till lärande ”man lär sig mera genom och prata”. Eller formulerat som ”alltid
tre stycken vet bättre än två stycken”. På så vis kopplas repertoaren samman med ämne
som lärande, kunskap utvecklas i samtal. Genom tolkningsrepertoarerna framstår Asad
som en social, nyfiken och diskussionslysten studerande. Det spelar upp för en följsam
deltagaridentitet.
Även om Folkhögskolan är den utbildningsanordnare Asad föredrar, förhåller han sig
avvaktande på en punkt. En profil vid Folkhögskolan är jämställdhet och jämlikhet.
Kompisar som fanns på utbildningsinstitutionen uppmärksammade honom på det ”han
vet hur jag är han varnade mig att det var styrt från kvinnor”. Han skrattar till och tillfogar ”många ser mig som en manlig chauvinist nästan” (1:10). Asad framhåller könens
skillnader genom att använda biologi som resurs. Män och kvinnor är i grunden olika
”kvinnor är annorlunda i hormonerna liksom va”. För Asad framstår de jämställdhetssträvanden han upplever i Sverige och på Folkhögskolan som underliga, till och med
”löjliga”. Det verkar som om kvinnor uppmuntras att ifrågasätta hur de behandlas. På så
vis hittar de fel eller beklagar sig. Med hans ögon riskerar jämställdhet att sudda ut
gränser mellan könen. Istället argumenterar Asad för att skillnader ska upprätthållas.
”Den ska finnas tycker jag det fina mamma är mamma till ett barn och pappa är pappa
till ett barn” (1:11), säger han. Han understryker att det inte handlar om att vara kvinnomotståndare, snarare att det ser annorlunda ut i hans hemland. Ur Asads horisont framstår det som om svenskar tycker att invandrare förtrycker kvinnor ”dom brukar ju tro
här att i våra länder är kvinnorna förtryckta” (1:10). I själva verket menar han att det är
tvärtom, vilket exemplifieras med att man i hans hemland inte får misshandla kvinnor
”han får ju stryk så in i helvete alltså det går aldrig aldrig i livet slå nån tjej” (1:11). Att
beteckna sig som ”manlig chauvinist” kan tolkas som ett sätt att skapa distans, han förefaller väl medveten om hur perspektivet kan uppfattas. På så vis finns ett ironiskt drag,
de könsskillnader han spelar med överdrivs ibland för att skapa intressanta diskussioner.

Män försörjer familjen
Asad ger könsidentiteten en framträdande plats i livet. Han är gift sedan flera år med en
svenska, vilket han noga påpekar. Samtidigt demonstrerar han att det inte förändrat
honom. Frun är ”väldigt förstående” och har enligt honom redan från början anpassat
sig efter hans sätt att framleva livet. Det handlar om annan etnisk och religiös tillhörighet. På så vis har han inte vad han kallar försvenskats. Mellan honom och hans fru råder
tydlig uppdelning som handlar om att framställa könsidentiteter utifrån skillnad. Aktiviteter som knyts till att vara man är att försörja familjen, ansvara för beslut och prioritera
umgänget med vänner på fritiden. Att vara kvinna betyder att ansvara för hem och barn.
Asad exemplifierar med att han aldrig diskat, städat eller tvättat. Även om han inte levt
upp till att vara familjens försörjare regelbundet genom anställning, gör han anspråk på
den positionen. Det är en ordning han vill reproducera. Att vuxenstudera handlar om att
kunna få arbete och upprätthålla identiteten som man:
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Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Är det viktigt för dig att tjäna pengar att känna att man kan unna sig?
Ja det är viktigt, vet du varför det är viktigt? Jag känner mig inte tillräcklig man för om jag vet om min fru har ju mer lön än mig jag känner
mig lite kränkt liksomDet gör duJag känner mig liksom vaddå? Jag ska stå för räkningar och så, för det
är väldigt vanligt i våra länder så.
(1:22)

Utsnittet visar att arbete som ger regelbunden inkomst är en väsentlig sida av att vara
man. Att försörja familjen fungerar som markör för könsidentitet. I nuläget bidrar han
inte till hushållet i särskild utsträckning, något hans partner gör, ”min fru har ju mer lön
än mig”. Det förhållandet luckrar upp gränser mellan könen, för Asad framstår det som
problematiskt och han känner sig ”kränkt”. Att kvinnan blir familjeförsörjare utmanar
det förhållningssätt han fostrats till formulerat som ”hos oss en tjej gifter sig med en
man så han försörjer henne, han tar hand om ekonomin och allting allting helt klart
kvinnan ska sitta hemma eller hur” (1:11). Med Asads ögon är det ett sätt att visa att
man respekterar kvinnan. Situationen skapar dilemman, ”jag känner mig inte tillräcklig
man”. Att vara en god make är alltså det omvända. Egentligen ska han på egen hand
vara familjens försörjare och hans fru inte arbeta alls ”jag ska stå för räkningar och så”.
I framställningen används nationalitet som resurs. Logiken är det som sägs ska förstås i
relation till andra referensramar än vad som betraktas som svenska ”för det är väldigt
vanligt i våra länder så”. Han förmedlar det som ett faktiskt förhållande, uttalandet tillskrivs allmän giltighet. Att iscensätta könsidentitet med sådana aktiviteter är inte hans
eget påfund utan delas av andra, vilket orden ”våra länder” markerar. Det svenska samhällets sammanlänkning av utbildning och arbete sätter alltså käppar i hjulet för identiteten som man. En möjlighet att faktiskt kunna försörja familjen är att bli egen företagare. Asad har lite affärer med en kompis som är bilhandlare. De planerar att börja
importera bilar till Sverige. Att göra affärer är en tradition i släkten även om föremålen
växlat. Han formulerar det som ”vi gick ifrån bransch till bransch liksom”. Det är så
Asad föreställer sig framtiden. Det betyder inte att relevansen med utbildning faller.
Han säger att både pengar och utbildning behövs, det ena utesluter inte det andra.
Genom att studera får man värdefulla meriter och kunskaper, resurser som används i
olika sammanhang. Eller som han säger ”det gör lättare i livet” (1:22).

Män umgås med kompisar
Asad ingår i ett kompisgäng som umgås dagligen. Liksom han väljer Ali, Joseph och
Robil från samma gäng att studera på Folkhögskolan. De fyra går i samma klass, andra
gruppmedlemmar studerar i andra undervisningsgrupper. Vänkretsen söker sig alltså till
studier hos samma anordnare. På så vis framstår deltagare som vänner med redan före
studierna väl etablerade relationer som flyttar in i undervisningen. Att umgås med andra
män på fritiden får stort utrymme i Asads vardag. Gänget träffas regelbundet på olika
fik och pubar i Nystad, eller i Bowlinghallen som blivit som ett andra hem för gruppen:
Intervjuare:
Asad:

Gå ut med kompisar?
Ja vi brukar gå ut ganska mycket, som min fru säger för att det hon
tycker att jag behöver jag vet inte vara mer kompisar och så där för att
jag tycker att man ska ha tid med kompisar också, inte bara sitta hemma och sånt, jag klarar det inte min fru klarar det mer och sitta hemma
och sånt, men jag klarar det inte. Jag för i våra länder det är jag vet inte
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det ligger längre tillbaka eller vi uppfostras så, det är män oftast ut i
caféer med kompisar.
(1:4)

Utsnittet visar att könsidentiteten formas kring dessa aktiviteter. Att vara man betyder
att ingå i grupper av andra män. Att ”ha tid med kompisar” är något som synes markera
en manlig sfär, att ”sitta hemma och sånt” tillhör en kvinnlig. Det demonstreras genom
fruns agerande och kopplas samman med vilket sammanhang eller snarare land man
växer upp i ”i våra länder”. Här lyfter Asad fram sin bakgrund som horisont ”det ligger
längre tillbaka eller vi uppfostras så”. På så vis får framställningen faktiska drag, det är
så det är. Även om skillnader markeras som kan tolkas som biologiskt givna, framhålls
att det är så man fostras. Människor formas av de sammanhang de ingår i, vilket får
betydelse för hur man uppträder ”sitta hemma och sånt, men jag klarar det inte”. Att
upprätthålla könsidentiteter utifrån skillnad den princip som används. Som man ska man
ägna sig åt annat än kvinnan, något han förhåller sig följsam till. Att prioritera fritid
med gänget handlar helt enkelt om att vara fullvärdig man. Män ägnar sig däremot
aldrig åt aktiviteter som betecknas som kvinnliga.

Att vara en mångsidig människa
Asad framställer sig som en mångsidig människa. Han tar del av nyheter regelbundet,
pratar flera språk flytande och har växt upp i en familj där olika kulturer möts. Det
handlar om olika etniska tillhörigheter, men också om att mammans släkt förvaltar en
utbildningstradition ”dom är allihopa professorer och såna väldigt väldigt höga”, medan
pappans släkt har gott sinne för affärer inom olika branscher i hemlandets huvudstad
(1:1). Asad säger sig vara lik sin mamma som är mångsidig. När vi samtalar om studieaktiviteter relateras de just till mångsidighet:
Asad:

Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:

Som jag sa jag är väldigt mångsidig jag gillar och läsa allt möjligt, jag är
inte riktat liksom på en sak, för att ehh [kort skratt] jag har min morbror
en av dom han är doktor i sin yrke historia och så där fast han är väldigt
normal och jag har min mammas kusin. Han är doktor i ekonomi han i
Australien han jobbar han har ju sånt här licens i hela världen, man kan
få doktur från honom han var till och med i Uppsala några gånger han
går i Kina och alla länder i världen, och han har blivit lite dum för han
läser för mycket. Jag är inte sån som man går bara på en sak man
måste ha lite då och då läsa olika saker.
Varför är det viktigt och läsa olika saker?
Jag vet inte, jag gillar så.
Vad finns det för om man säger vänder på det då så sa du det att han
hade bara läst en sak, vad är risken med det?
Att du du kan bara en sak för med honom jag var ju där förra året med
honom när man pratar han pratar pratar och alltid han kommer in
ekonomi efter fem minuter [skrattar till] han fastnar där.
(1:13)

Utsnittet visar hur mångsidighet kontrasteras mot vad som kan betecknas som ensidighet. Asad ställer mångsidighet mot att bara ägna sig åt en sak. Som exempel används
forskande släktingar. Visserligen framställs de som olika; historikern som är doktor
”fast han är väldigt normal”, medan ekonomen ”har blivit lite dum”. Normaliteten
består i att också ge utrymme för annat. Motsatsen markeras med ekonomen som ständigt talar om sitt ämne ”han pratar pratar och alltid han kommer in i ekonomi efter fem
minuter han fastnar där”. Även om forskare är kunniga inom ett område, framstår det
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vardagliga agerandet som avvikande. Det sättet att kommunicera tar Asad avstånd ifrån.
Mångsidighet handlar om att intressera sig för skilda områden. Med mångsidighet som
resurs framställer han sig som en allmänbildad människa med förmåga att röra sig
mellan samtalsämnen, ”jag är inte sån som man går bara på en sak man måste ha lite då
och då läsa olika saker”. Att vara specialiserad utgör själva motsatsen. Man blir lätt
ensidig, till och med dum.
I undervisningen är Asad en aktiv deltagare i diskussioner, vilket kan ses i ljuset av att
framställa sig som mångsidig. Han tar gärna initiativ genom att ställa frågor och driver
argumentationslinjer till sin spets, även om det utmanar medstuderande. Pedagogen
Bosse formulerar sig inför kollegerna som att deltagaren ”kan ta stort utrymme”.2 Ofta
inspirerar inläggen andra deltagare att replikera, intensiva diskussioner utbryter. Ibland
förefaller hans inlägg alltför provocerande och bemöts med tystnad, samtalstråden ebbar
ut. Ett exempel är en diskussion kring kulturmöten där Asad invänder mot bilden av
muslimer som ges i Sverige. Att vara muslim får en framträdande plats i Asads vardag,
vilket han kontrasterar mot andra i deltagargruppen som är kristna. Han tycker det är
typiskt att muslimska kvinnor ständigt visas beslöjade och säger: ”Jamen det är inte så,
jag kommer från Bosnien och alla kvinnor bär inte slöja i hemlandet, det är inte konstigt
att svenskar har så konstig bild av muslimer”.3 I ett annat exempel reser Asad frågan
varför självmord är så vanligt i Sverige. Medstuderande Olivia undrar: ”Men vad händer
med en muslim som tar självmord?” Han svarar att man kommer till helvetet. Olivia
argumenterar då för att det inte är svårt att förstå att statistiken bland muslimer skulle
vara lägre. Replikväxlingarna visar spel med skillnader där etnicitet, religion och
nationalitet används som resurser. Prefixet ”hem” i hemlandet fungerar som referenspunkt och markör för att göra det svenska till kontrast. I det aktuella fallet avbryter
pedagogen Anders deltagarnas samtal. Poängen är inte att ge ena eller andra sidan rätt,
säger han snarare att ”visa skillnaden mellan muslimer och västerlandet”.4
I ett temaarbete arbetar Asads grupp med nazismen. Gruppen handleds av läraren
Bosse:
ASAD:
Bosse:

ASAD:
Bosse:
IRENE:
ASAD:
Bosse:
ASAD:
Bosse:

Vad är skillnaden mellan rasism och nazism?
Nazismen är en politisk rörelse medan rasismen är en människosyn.
Rasläran kom i England på 1850-talet. Det Hitler gjorde var att han tog
den och la till andra grupper.
Är det rasistiskt att tycka att en svensk är mer värd än en svarting?
Ja alla människor har ett lika värde. Man kan vara rädd för det annorlunda till exempel en kvinna med sjal.
Alla människor har något att geÄr det problem att se olika på människor?
Ja människor kan diskrimineras till exempel vid anställningJamen det är ju så överallt! Att man går på känsla och kontakter.
Diskriminering kan ju ske även mellan kön. Det handlar om att inte
kränka på människors rättigheter.
(Fältanteckning januari 1999)

Utsnittet visar hur Asad riktar uppmärksamheten mot studieaktiviteterna. Arbetet kring
nazism engagerar, läsning av litteratur och gruppens samtal skapar frågor. Här brottas
han med begreppen nazism respektive rasism och undrar ”vad är skillnaden”? Frågan
2

Fältanteckning februari 1999.
Fältanteckning februari 1999.
4
Fältanteckning februari 1999.
3
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besvaras av pedagogen med ett föreläsande svar. Asad verkar inte nöjd, utan försöker
genom ytterligare frågor att konkretisera resonemanget. När skillnaderna är utredda ställer han sig frågande och invänder, resonemanget håller inte ”jamen det är ju så överallt”! Att Asad är den av gruppens medlemmar som initierar och driver frågor i handledningssituationen är ett mönster. Ibland lockas även andra grupper att delta, diskussioner
formas mellan grupperna i klassrummet. Exemplen från undervisningen visar hur Asad
använder en följsam deltagaridentitet som förhåller sig till identiteten som mångsidig
människa. Han är studieintresserad och självständig. Hur förhåller han sig då till kraven
på skötsamhet och förändringsbenägenhet? Å ena sidan kan vi tolka det som att han
agerar som följsam även här. Att agera frågeställare demonstrerar intresse och nyfikenhet, olika perspektiv bryts mot varandra. Å andra sidan framstår engagemanget i
diskussioner snarare som åsiktsförmedling än nyfikenhet och öppenhet inför alternativa
tolkningar. I dessa processer sätts ofta de underförstådda kommunikativa regler som
råder i undervisningen ur spel. Att opponera sig, ifrågasätta och utmana handlar om att
visa vem man är. Som exemplen från undervisningen illustrerar handlar diskussionerna
företrädesvis om relationer invandrare och svenskar. Asad markerar skillnader genom
att framhålla och skapa kontraster mellan exempelvis muslimer och kristna, invandrare
och svenskar, kvinnor och män. Som resurs används ofta vännerna, som han också
kritiserar för att låtsas anpassa sig till det svenska samhället. Asad hävdar att de flesta i
själva verket delar hans åsikter, även om de hellre håller tyst.

Huvudräkning är matte och matte är intressant
Matematik är ett ämne Asad har lätt för. Han relaterar det till sitt ursprung ”för i våra
länder vi läser mer matte än i Sverige man gör” (1:7). I utsnittet nedan diskuterar
deltagarna Asad och Robil olika sätt att räkna:
Asad:
Man kan räkna utan att använda penna.
Robil:
Jag vill ställa upp talen.
Asad:
Jag har en kompis som kan räkna allt så [pekar på pannan] i huvudet.
Robil:
Nähä?!
Deltagarna jämför sina metoder och kommer fram till olika svar. Robil kontrollerar på
miniräknaren.
Robil:
Din uträkning stämde inte ju!
Asad:
Jag är ganska bra på matte men min kompis är bättre.
Robil:
Man kan komma nära men man kan aldrig komma pang på.
Asad:
Jomen allvarligt, han kommer direkt på. Hos oss man får inte använda
miniräknare under utbildningen. Jag gick teknik, man får räkna för
hand. Du får räkna bara i huvudet. Matematik är väldigt intressant, vi
läser mycket mer matte hos oss!
(Fältanteckning januari 1999)

Scenen visar hur Asad i samtalet med Robil hänvisar till tidigare studieerfarenheter. Att
räkna i huvudet är den teknik Asad lärt sig, till skillnad från att använda block och
penna eller miniräknare. Robil väljer att räkna ut talet för hand, medan Asad demonstrerar hur huvudräkning går till. Matematik är ett ämne som tillskrivs status och något man
ägnar sig åt i hemlandet, ”vi läser mycket mer matte”. Jämförelsen med nuvarande
situation i Sverige markeras med orden ”hos oss”. Även om Robil påpekar att Asad inte
kommer fram till rätt svar, spelas argumentet ut med att Asad till skillnad från sin kompis bara är ”ganska bra på matte”. I framställningen figurerar tolkningsrepertoaren ämne
som meritering. Att räkna i huvudet framstår som själva målet, penna och papper är
vägen dit. Tidigare studieerfarenheter fungerar som resurs för att agera kompetent,
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”man kan räkna utan att använda penna”. Hållningen markeras ibland genom att kommentera, eller om man så vill ironisera över andra deltagares bristande kunskaper i
ämnet. I ett exempel ägnar sig deltagaren Pernilla åt ett tal och ställer frågan ut i rummet: ”Hundra gånger tre, är det trehundra?” Asad replikerar snabbt: ”Ja bra Pernilla!”
och klappar i händerna.5 Givet den tolkningen kan man föreställa sig att ämnen där Asad
är mindre studieerfaren framställs med tolkningsrepertoaren lärande. Ett sådant exempel
skulle kunna vara Svenska. Grammatik och skrivande beskrivs som svårare i det
svenska språket än på hemspråket. Möjligen finns relevans med att träna stavning ”men
jag kan skriva och läsa hundra procent” (1:15). Samtidigt synes även det ämnet handla
om att bekräfta kunskaper som redan finns, som mångsidig människa har Asad lätt för
språk.

Lärarens omöjliga krav utmanas
Om Asad i flera situationer framställer en följsam deltagaridentitet, förhåller det sig
också omvänt i andra. På Folkhögskolan har varje grupp ett särskilt klassrum där undervisningen bedrivs. Tillsammans med kursföreståndaren ansvarar gruppen för klassrummet. Varje vecka ska klassrummet städas, något läraren och deltagarna ansvarar för:
Turen att städa har kommit till Asad och läraren Bosse tilldelar honom uppgiften. Asad
säger direkt att han inte tänker städa. Bosse svarar att det ska alla elever göra, han är
inget undantag. Kompisarna i gänget ler åt Asads protester, men lämnar klassrummet.
Kvar finns Bosse och Asad. Bosse försöker gång på gång få honom med på noterna.
Asad ger till slut efter, han tar en sopkvast och vandrar håglöst runt i rummet.
ASAD:
Men jag tänker inte alls städa!
Bosse:
Jo, kom det är inget svårt! Jag ska visa hur man gör!
Bosse tar kvasten och visar med raska tag hur det ska gå till. Asad suckar, tittar bort
mot oss och verkar tycka att situationen är pinsam. Han upprepar att han absolut inte
tänker städa. Han ställer ifrån sig kvasten och går.
(Fältanteckning januari 1999)

Scenen visar hur undervisningen genom läraren Bosse gör anspråk på deltagarpositionerna studieintresserad och skötsam. Det kan formuleras som att lärare organiserar
aktiviteter som deltagarna förväntas anpassa sig till. Inledningen visar hur samtliga deltagare placeras i samma position, de ställs inför samma anspråk. Läraren Bosse tilldelar
Asad uppgiften och säger att den omfattar alla elever. Asad agerar motsträvigt genom
att ignorera Bosses uppfordran. Han protesterar tydligt med formuleringen ”jag tänker
inte alls städa”. Läraren Bosse gör motsträvigheten till en kunskapsfråga, ”jo, kom det
är inget svårt! Jag ska visa hur man gör”. Här demonstreras undervisningens anspråk på
en förändringsbenägen deltagare. Att städa behöver alla människor kunna i vardagen,
förefaller Bosse resonera, och markerar med sig själv som exempel. Demonstrationen
som läraren Bosse gör, som dessutom är man, får situationen att kulminera. Asad markerar sin ovillighet till det yttersta, han lämnar helt enkelt rummet. Med utbildningsbiografin vid hand kan motsträvigheten förstås. De anspråk undervisningen ställer på
deltagare blir i det här exemplet omöjliga att leva upp till för honom. Den springande
punkten är hur könsidentitet framställs. Att vara man betyder med Asads referensramar
att varken städa, diska eller laga mat. Han ägnar sig aldrig åt sådant hemma och inte
heller i studier, det finns inga planer på att förändras eftersom dessa aktiviteter tillhör en
kvinnlig sfär. På hans lott som man faller andra aktiviteter. Gränserna mellan könen ska
5
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upprätthållas, i Asads ögon överskrider läraren Bosse dessa. På så vis förhåller sig den
motsträviga deltagaridentitet som iscensätts till en följsam könsidentitet.

Studier där man inget lär sig
Identiteten som mångsidig människa förhåller sig till en följsam deltagaridentitet. Men
efter några veckor i undervisning formas mönstret att Asad smiter från självständiga
aktiviteter, riktar uppmärksamheten mot annat eller helt enkelt frånvarar. Vuxenstudierna omvandlas till ett fik. Man kommer och går som man vill, umgås med andra som
vänner och låter tiden gå. Relationerna till det etablerade gänget placeras i förgrunden.
Som vi tolkar det har Asad lätt för sig i studier, men låg ambitionsnivå. Vi låter honom
ta del av den bilden:
Intervjuare:

Asad:
Intervjuare:
Asad:

Tycker du att är kraven så här, för jag uppfattar dig som du har lätt för
och lära dig det är min spontana uppfattning, och då tänker jag så här
är kraven ställer dom tillräckligt höga krav på dig?
Allvarligt talat jag tycker inte vi lär oss nåt, jag kan redan allting vad vi
lär oss där nästan, kanske jag överdriver jag vet inte.
Nja men det är inte en för det jag är intresserad av är det en utmaning
eller är det som sagt du kan redan det här?
Ingen utmaning jag gillar utmaningar.
(1:20)

Utsnittet visar hur vi som intervjuare formulerar intrycken från undervisningen som en
fråga om ”tillräckligt höga krav”. Bilden bekräftas med orden ”allvarligt talat jag tycker
inte vi lär oss nåt”. Han tillfogar visserligen ett förbehåll ”kanske jag överdriver jag vet
inte”. Lärande handlar om att möta nya tolkningar ”jag kan redan allting vad vi lär oss
där nästan”. I nästa replik för intervjuaren in ordet utmaning ”jag är intresserad av är det
en utmaning”. Asad besvarar frågan med att det inte är någon utmaning. Lärande används för att framhålla kravfyllda situationer som positivt värdeladdade formulerat som
”jag gillar utmaningar”. Det handlar om att inte underskattas. På så vis uppstår situationen att otillräckliga krav skapar ointresse. Att ständigt möta det bekanta framställs
som mindre stimulerande. Ansvaret för den motsträviga deltagaridentiteten förläggs
utanför honom själv. Undervisningen utmanar inte och blir helt enkelt ointressant. Sättet
att resonera sätter strålkastarljuset på pedagogen. Det är helt enkelt läraren som är
huvudrollsinnehavare i undervisningens drama.

Lärarens särskilda plats i klassrummet
I första intervjun lyfter Asad fram läraren Bosse som bra. Läraren respekterar den
mångfald som ryms i gruppen ”han är kunnig och han kan med var och en liksom man
har utländsk bakgrund och så där han är duktig faktiskt” (1:12). Formuleringen skulle
kunna förstås med repertoaren pedagog som ämnesexpert. Men i det här fallet kan ordet
kunnig tolkas som att visa förståelse för människor. Tolkningsrepertoaren pedagog som
person används, humanisten som intresserar sig för och respekterar olikheter. Här framhålls det genom att hänvisa till att deltagarna har varierade bakgrunder. Repertoaren
löser upp skillnader mellan pedagog och studerande, man möts som respektfulla vuxna
vilket Asad uppskattar. Det kan visa sig i olika situationer, som i det här exemplet en
smällkall och snörik januaridag. Läraren Bosse inleder varje dag med att kontrollera
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närvaron. De flesta deltagare i gruppen finns ändå på plats när undervisningen drar
igång. Asad kommer en stund senare:
ASAD:
Bosse:

Ursäkta jag fastnade, en traktor fick hjälpa mig.
Olyckor och sånt har ett mänskligt pris som aldrig kan mätas i pengar.
(Fältanteckning januari 1999)

Scenen visar hur Asads ursäkt för sen ankomst godtas. Pedagogen Bosses replik visar
förståelse för situationen och kan tolkas som att försening till lektioner i det större sammanhanget, livet, ändå är en petitess. Men med tiden används samma repertoar för att
framställa en motsträvig deltagaridentitet. I andra intervjun kontrasteras den mot repertoarerna pedagog som ämnesexpert och som arbetsledare. Läraren placeras som nyckelfigur för de processer som formas i undervisningen. En duktig pedagog markerar
ämneskunskaper och ställer höga krav på deltagarna inom rimliga gränser. Som Asad
formulerar sig är det därför ”han sitter i lärarstolen där” (2:9). Lärare måste också
genomskåda deltagares försök att smita ifrån studierna, förhala deadlines och dra vita
lögner. Men i undervisningen på Folkhögskolan räcker det med Asads ögon att närvara
någorlunda regelbundet. Han säger att flera arbeten han lämnat in helt klart inte duger,
ändå blir han godkänd. Vi samtalar kring en uppgift i Svenska, där han efter ett par lektioner lämnar in ett papper med två meningar. Själv framhåller han att underkännande
vore på sin plats:
Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Du hade uppskattat det alltså?
Helt klart men det är samma sak som med lagarna, du går och slår ner
en man och dom säger till dig polisen gör inte en gång gör inte mera,
då man gör ändå [ler] men om dom sätter dig i sex månader i fängelse,
då du tänker sex månader riskera, är det inte så?
Ja man tänker nog olika där jag har inte ens funderat på och slåJa men jag menar alltid när man slipper ju lätt, man uppskattar inte riktigt.
(2:9)

Utsnittet visar hur Asad drar paralleller mellan undervisningen och andra sammanhang
för att illustrera tolkningsrepertoaren pedagog som arbetsledare. Som han formulerar det
”det är samma sak som med lagarna”. Genom att hänvisa till lagar används brott och
straff som resurs. Om konsekvenser uteblir eller inte blir särskilt allvarliga fortsätter
människor att begå brottsliga handlingar. På så vis förläggs själva ansvaret utanför den
som begår brottet. Någon placeras i motposition med rätt att bestraffa. Överförs resonemanget till arbetsprocesser i klassrummet innebär det att läraren förväntas vara den som
sätter gränser och ger repressalier. Med Asads ögon framstår klassrummet som gränslöst, inga överträdelser beivras. Repertoaren tillskriver läraren en disciplinerande kraft
nödvändig för att deltagare ska engagera sig. När kraven blir för låga skapas respektlöshet ”jag menar alltid när man slipper ju lätt, man uppskattar inte riktigt”. Framställningen görs som om synsättet är en självklarhet. Genom att referera till ”man” som
Asad gör i sista repliken omfattas alla av sättet att förhålla sig. Ett alternativt förhållningssätt kunde vara deltagare som drivs av lust, nyfikenhet eller intresse och sätter
ribban högt på egen hand. Men som vi tolkar Asad framstår det som en naiv hållning till
studier i det här sammanhanget. Det kan ses i ljuset av att han vuxenstuderar för att
meritera sig. Mot den bakgrunden gör man helt enkelt minsta möjliga om gränser är
luddiga och konsekvenser uteblir. Repertoarerna fungerar som resurs för att iscensätta
en motsträvig deltagaridentitet som motarbetar undervisningens anspråk på skötsamhet.
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Tema och grupp som ovanlig arbetsform
När Asad börjar studera på Folkhögskolan framställs den mångfacetterade deltagargrupp han deltar i som intressant. Är människor lika formas ingen spännande dynamik,
olikhet föredras. I undervisningen bedrivs grupparbeten i flera ämnen, i Tema arbetar
man med olika grupper som bas i princip hela tiden. Undervisningen organiseras på så
vis med logiken arbetsform som projektarbete. Arbetsform som samtalsfora förkommer
också då gruppens diskussioner och alternativa redovisningsformer framhålls. Resonemanget spelar upp för en deltagaridentitet som är följsam mot undervisningens anspråk
på studieintresse och skötsamhet. Ser vi till hur Asad agerar deltar han i första temaarbetet, Mänskliga rättigheter. Gruppen väljer att arbeta med nazismen vilket engagerar
honom. Han sluter upp vid de flesta tillfällen. Men sedan tar ett mönster form som visar
att undervisning som kräver en självständig deltagarposition omvandlas till fritid. Asad
lämnar skolan, fikar på stan eller träffar vännerna i Bowlinghallen. Han säger att arbetsformen är ovan:
Intervjuare:
Asad:

Om man pratar dom här arbetsformerna hur ser du på det då att jobba
tema utifrån tema och sen arbeta i grupper?
Ja faktiskt jag gillar inte arbeta i grupper det är väldigt ovanligt för mig
för vi har aldrig gjort därnere, för det fan det går inte arbetsgrupper för
det här det luktar ju riktig kommunism alltså man måste tänka likadant
och ha samma tempo och så det går inte jag sa det finns människor
som kan läsa enkel som inte får ut nånting men läsa tio minuter och få
mer än om man läst en timme, så det tycker inte jag är faktiskt rätt men
eh grupparbete det tycker faktiskt inte jag.
(2:12)

Asad framställer grupparbete som en aktivitet där alla måste följa samma mönster. Det
handlar om likhet, ”man måste tänka likadant och ha samma tempo och så det går inte”,
betecknas som ”kommunism” vilket han tar avstånd ifrån. Kärnan är likformighet, kontrasten är individualitet. Människor är i grunden olika, han exemplifierar med att
material kan läsas in med olika tidsåtgång ”läsa tio minuter och få mer än om man läst
en timme”. Argumentationslinjen är att grupparbete faller på sin egen orimlighet ”det
går inte”, vilket framställs som ett objektivt faktum. Asad formulerar det också som
bristande erfarenhet ”det är väldigt ovanligt för mig för vi har aldrig gjort därnere”.
Genom att byta fot förlägger han ansvaret för den dynamik som skapas på sina axlar.
Växlingen öppnar för att det kunde ha sett annorlunda ut, att göra nya erfarenheter framstår som en möjlighet. Återigen framtonar tolkningsrepertoaren pedagog som arbetsledare. Det är lärarna som ansvarar för arbetsprocesserna som med Asads ögon blir
omöjliga att hantera. Han svarar med att agera motsträvigt, ägna sig åt annat. Ser vi till
undervisningen formas det mönstret i relation till pedagoger som efter någon lektions
inramning låter deltagarna arbeta på egen hand under ett par veckors tid. Läraren Mikael
avviker genom att hålla grupperna i stramare tyglar och stötta mer konkret i arbetet.
Flera lektioner används för att inspirera deltagarna att forma grupper utifrån intresse.
Vid dessa tillfällen är närvaron hög, gruppen lyssnar och engagerar sig. I det självständiga arbetet kräver pedagogen att deltagarna uppger var de befinner sig. Asad agerar här
följsamt och möter undervisningens anspråk på att vara studieintresserad, självständig,
förändringsbenägen och skötsam. Han närvarar och engagerar sig i arbetet. I efterhand
lyfts Mikael fram som lärare ”han var bra han var enda kunnig faktiskt, det tror jag”
(2:18).

177

Kapitel 9

Provocerande möten i undervisningen
Som utbildningsbiografin visar deltar Asad gärna aktivt i undervisningens diskussioner.
Det finns ett värde i att säga vad man tycker och stå för det, menar han. Han formulerar
det som att vara ärlig. I undervisningen blir diskussionerna ibland hetsiga, ofta driver
han motsatt position. Att ta del av olika erfarenheter och låta skilda perspektiv brytas
mot varandra framhålls av Folkhögskolans aktörer. Asad framställer det som tom retorik, något man bara säger. Motståndet han möter symboliserar att det i praktiken ser
annorlunda ut. Det görs till en fråga om etnicitet mellan kontrasterna ”svenskar och
utlänningar”. Han berättar ”men dom säger vet du man ska vara ärlig man ska säga vad
man tycker, så fort man säger vad man tycker då dom säger men du jag har bott sju år i
Sverige har du inte förstått då betyder att det är fel vad vi tycker” (2:5). De samtal som
refereras kan handla om dödsstraff, jämställdhet, solidaritet eller rasism. I ett exempel
driver Asad ståndpunkten att svenskar tror att invandrare slår sina barn. Läraren Bosse
menar att det är en fördom och ifrågasätter resonemanget. Som svensk tror han inte att
invandrare använder våld mot barn, alltså faller argumentationslinjen. Asad ger sig inte,
han avfärdar Bosse och synes mena att läraren bara handlar politiskt korrekt. I en annat
exempel diskuteras etnicitet:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Nej men det var diskussioner och sånt, men jag sa till dom förstå vi är
inte men han kallade mig till och med nästan för rasist ju Bosse [ler] nej
men det var ju så som när Julia hon är ju adopterad här i Sverige jag sa
till henne tyvärr jag säger till dig i ansiktet jag kan aldrig fan se dig som
svensk jag kan inte fan se henne som en svensk, även om hon är
svensk medborgare, eller född eller vaddå jag kan inte fan se som henne svenskregistrerad ja men inte svensk. Vi brukar säga det vi skojar
utlänningar vi blir svensk medborgare vi säger du blir svenskregistrerad
[gemensamt skratt].
Det är som en bilJo man importerar bil från Tyskland en Merca svenskregistrerad men
jag sa ju så va tänk och ta henne till mitt hemland mina kompisar och
säga hon är svensk fan jävla idiot hon är svart ser du inte? Är du dum i
huvet eller alla vet att i Sverige man ska vara blond och så och viSka man?
Nämen man tror ju så. Näe det är Folkhögskolan är en jävla miss alltså
det tycker jag faktiskt.
(2:18)

I utsnittet refereras en livlig diskussion i undervisningen där läraren Bosse reagerar
starkt mot Asads sätt att resonera. Han säger ”han kallade mig till och med nästan för
rasist”. Pedagogen och deltagaren använder olika resurser. Asad driver etnicitet som en
fråga om folkslag. Givet den tolkningen är man alltid bunden till ett ursprung, oavsett
var man framlever livet. Medborgarskap i ett annat land gör knappast någon tillhörig det
samhället ”vi skojar utlänningar vi blir svensk medborgare vi säger du blir svenskregistrerad”. Exemplet med medstuderande Julia som är adopterad demonstrerar att
Asad skiljer mellan medborgarskap och etnicitet ”jag kan inte fan se henne som en
svensk”. Han markerar sin hållning genom att hänvisa till människor han identifierar sig
med. Tog han med Julia till sitt hemland skulle han få medhåll ”hon är svart ser du
inte”. Mot det ställer läraren Bosse kulturell tillhörighet. Där man framlever livet och
känner tillhörighet är människans plats i världen. Även om Julia är född i Sydafrika kan
hon självklart betecknas som svensk eftersom hon i princip levt hela sitt liv i Sverige.
Läraren Bosse framhåller att det ena inte utesluter det andra; Julia är svensk men också
afrikan. Det kan tolkas som att läraren driver undervisningens anspråk på förändrings-
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benägenhet. Uppfordran som riktas mot deltagare är att utmana, förändra tolkningar och
handlingar. Som Asad berättar används tolkningsrepertoaren pedagog som person. Lärarens invändningar framstår som orättvisa och personligt bundna till honom som människa, hans synsätt får inte finnas. Asad känner sig ”mobbad”, som han formulerar det,
som om pedagogen inte gillade hans personlighet. Repertoaren fungerar för att agera
motsträvigt.

I skolan ska man lära sig fakta och sanningar
Med tiden invänder Asad mot undervisningen på Folkhögskolan. Han formulerar det
som att den saknar grund, helt enkelt baseras på löst tyckande. Istället ska studieaktiviteter handla om att lära sig fakta och sanningar:
Asad:

Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:

Så därför jag tyckte läraren skulle säga så och så och så och så och
så, läraren skulle prata om demokrati då för oss utlänningar vad jag
tycker skulle vara rätt han ska ta lagboken istället inte prata från sina
erfarenheter, för han kan tycka men kanske genom lag det är annorlunda, han ska ta en lagbok och säga till oss genom lagen i Sverige
demokrati det är så och så och så och så för vi lär oss så för jag tycker
är rätt inte hans idéer jag vill inte höra hans idéer det är ingen mening,
för idéer jag tänker jag har egna idéer vad fan ska jag lyssna till men
jag tycker lagboken då i alla fall jag vet om jag råkar illa med nånting
jag vet vad det står i lagboken jag gör inte så oftast, förstår du vad är
poängen?
Jaa?
Om dom skulle prata om demokrati dom ska ta den riktiga lagboken
eller ge oss några kopior från lagboken och lära oss.
Lagbok, politiska dokumentJa så! Så! Man skaHur man arbetar i myndigheter?
Det som är fel med Folkhögskolan, man ska lära sig fakta och sanningar liksom, inte olika eh tänkande vad dom tänker. Dom kan inte dra
kanske nytta av mitt tänkande där i skolan vad fan dom ska lyssna på
mitt jävla tjafs kanske det är bara driva tiden, förstår du vad jag menar?
(2:23)

Utsnittet visar hur orden ”fakta och sanningar” gör repertoaren arbetsform som studieuppgift relevant. Den samspelar med pedagog som ämnesexpert och ämne som lärande.
Utbildning skiljer sig från andra sammanhang genom att just stå för kunskaper i
meningen fakta och objektiva sanningar. I studier ska man ägna sig åt sådant, innehållet
ska skilja sig från vardagstolkningar och aktiviteterna systematiseras med en bestämd
logik. Ett exempel är att prata om demokrati utifrån bestämda källor. Asad exemplifierar
med ”lagboken” som en fast grund som demonstrerar rätt och fel. När intervjuaren föreslår andra källor som ”politiska dokument” och ”hur man arbetar i myndigheter” blir
han ivrig och markerar med orden ”just så”! Asad menar att man på Folkhögskolan
arbetar med ett relativt sanningsbegrepp. Orden ”erfarenheter”, ”idéer” och ”tycka”
markerar arbetsform som samtalsfora. Människor utvecklar kunskaper genom livet.
Skolan är en praktik bland andra, man lär sig av att bryta perspektiv mot varandra
oavsett sammanhang. Undervisningen tar utgångspunkt i erfarenheter som rika källor att
ösa ur för att skapa inspirerande och givande samtal. Den kontrast Folkhögskolans
undervisning utgör ställer sig Asad tveksam till. I den avslutande repliken visar han
samma kritiska inställning till sig själv ”vad fan dom ska lyssna på mitt jävla tjafs”. För
att förstå sig på vad det handlar om använder han sin övertygelse om deltagargruppen.
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Till Folkhögskolan söker sig människor för att skapa underhållande vardagar, ungefär
som att träffas på en fritidsgård. Han undrar om lärarna har samma intresse, att umgås
som ren och skär underhållning. Påfallande är att Folkhögskolan avviker från hans
studieerfarenheter. Asads fråga blir hängande i luften ”kanske det är bara driva tiden,
förstår du vad jag menar?” Repertoarerna fungerar här som resurser för att agera motsträvigt.
Mot slutet av första terminen underkänner Asad Folkhögskolan. De aktiviteter man
ibland ägnar sig åt demonstrerar att det inte är någon riktig skola:
För det lägsta Allmänlinjen är det lägsta och liksom eh till min fru tänkte vad fan är det
här för jävla skola? Ja man ska ha studieresa och åka till Göteborg om vi har fisket i
tillval vaddå fiske? Vi gick och gick och promenerade nånting och så, sista engelskalektionen vi ska gå ut och titta på naturen och prata engelska och äta glass, vad fan
om man ser nån i mitt land dom skrattar vad fan är det här för jävla skola och sånt. För
hos oss om du inte klarar skolan du kastas ut vaddå? Då du vet att du måste ju läsa
och så.
(2:7)

Utsnittet visar att sådant som studieresor, fiske och promenader ingår i studierna. Med
Asads sätt att resonera är det exempel på fritidsaktiviteter, något som demonstrerar att
Folkhögskolan avviker från konventionen. Han formulerar sin hållning med orden ”vad
fan är det här för jävla skola”. Flera tolkningsrepertoarer samspelar till att visa att det
inte är någon riktig skola. Arbetsform som samtalsfora på Folkhögskolan ställs mot
arbetsform som studieuppgift i hemlandets skola ”du vet att du måste läsa”. De
exemplifierade aktiviteterna fungerar som resurser för att framställa Folkhögskolans
undervisning som avvikande och meningslös, åtminstone i ljuset av lärande och meritering. Undervisningen blir markant kontrast till Asads erfarenheter och formuleras som
en fråga om nationalitet. Att möta någon av sina landsmän kan skapa pinsamma situationer, ”om man ser nån i mitt land dom skrattar”. Det är tillräckligt underligt att studera
som vuxen man. Att iscensätta en motsträvig deltagaridentitet legitimeras på så vis och
förhåller sig till andra följsamma identiteter. Motsträvigheten markerar distans till
studieaktiviteterna. De krav undervisningen ställer är annorlunda eller helt enkelt för
låga ”hos oss om du inte klarar skolan du kastas ut”. För att göra framställningen allmängiltig använder Asad sin fru och sina landsmän. Han synes vilja säga att det inte är
honom det är fel på. Att vara motsträvig är under dessa omständigheter begripligt.

Folkhögskolans deltagargrupp som omöjlig att tillhöra
Asad menar att studerande som söker sig till Folkhögskolan bidrar till en problematisk
bild av deltagargruppen. Han exemplifierar med att många kvinnor är ensamstående, en
och samma har barn med olika män. Att vara skild eller separerad som förälder är
omöjligt i Asads värld. Det visar att man är respektlös mot sina barn, vilket i sin tur inte
förtjänar andras respekt. Ett annat argument är att många medstuderande framstår som
okunniga. Som deltagare i Folkhögskolans undervisning känner han sig nedvärderad:
Asad:

Nämen det är helt klart det är inte fan roligt att gå i skolan och så, men
man får inte vilja och gå i den här Folkhögskolan, så fort man ser såna
tanter som kan inte räkna två och två, man känner sig inte värd fan det
är allvarligt talat man känner sig inte värd det fanns ju tanter på andra
klass Allmän linje jag lovar dom kan inte det var ju en tant som fråga
mig hur många centimeter hade en meter. Men fan jag skulle inte låta
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Intervjuare:
Asad:

henne gå i grundskolan och komma på Allmän linje. Förstår du vad jag
menar, man känner sig väldigt väldigt liksom eh nedvärderad också.
Mm du kännerOch jag känner utlänningar jag vill fan inte säga namn, som har gått
universitet därnere och dom hade väldigt väldigt höga jobb.
(2:14)

Utsnittet visar hur Asad brottas med att ingå i samma kategori som vissa medstuderande. Dels har ålder betydelse vilket markeras genom beteckningen ”tanter”. Att
delta i undervisning som vuxen är i själva verket ovanligt med Asads referensramar. Till
familj och vänner i hemlandet säger han att han läser svenska. Det framstår i hans
berättelse som tillräckligt underligt. Att vara vuxen man innebär att arbeta och försörja
familjen, inte att studera. Dels har kunskapsnivå betydelse, ”såna tanter som inte kan
räkna två och två”. Han har studerat på högskolenivå i hemlandet. Att därifrån hamna på
skolbänken bland deltagare som har svårt för enkel räkning ”fan jag skulle inte låta
henne gå i grundskolan” framställs som ovärdigt. I relation till dessa förhållanden blir
det centralt för Asad att markera skillnad mellan sig och andra deltagare. Han använder
tolkningsrepertoaren deltagare som vuxenstuderande. Den fungerar som markör för att
skilja sig från medstuderande. De han identifierar sig med är vännerna som visserligen
finns i studierna, men liksom han skiljer de sig från andra. Studierna utmanar två
centrala identiteter som iscensätts med följsamhet; att vara man och att vara kunnig eller
mångsidig. Det är ingen slump att Asad exemplifierar med ämnet Matematik. Han
framställer det som ett ämne han och hans landsmän är duktiga på. För att visa att han
inte är ensam används andra som resurs ”jag känner utlänningar”. Det svenska samhället försätter helt enkelt Asad i ett dilemma, känslan som ”nedvärderad”. För att
hantera det liksom upprätthålla andra identiteter blir svaret motsträvig deltagaridentitet
och avståndstagande.

Privat konflikt leder till avstängning
Mot slutet av första terminen kulminerar motsträvigheten, Asad stängs av från studierna. Den utlösande faktorn är en relation mellan honom och en medstuderande. En
lärare som försöker bringa reda i det hela irriterar Asad, en konflikt blossar upp. Händelseförloppet skulle kunna tolkas med pedagog som arbetsledare, deltagaren varnas
upprepade gånger när han motarbetar kravet på skötsamhet. Den konflikt som uppstår
gör Asads fortsatta deltagande omöjligt, arbetsledaren ger helt enkelt Asad sparken.
Men i hans ögon överträder läraren en privat gräns ”den där konflikten den var ju helt
privat det var ju ingen det handlade inte om skolan” (3:16). Det kan tolkas som att
repertoaren pedagog som person används som resurs för agerandet. Pedagogen och
deltagaren ser varandra som vuxna, där den ena har åsikter om hur den andra framlever
livet. Asad framställer initiativet att sluta som sitt och väljer en annan utbildningsanordnare:
Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Men du till hösten sen då, vad händer då?
Ah mål är Komvux, men förstår varför jag skulle egentligen jag skulle
aldrig välja AMU man vill känna sig man för helvete nån gång i livet här
i Sverige [gemensamt skratt] nej men allvarligt man ville ju få nån certifikat och få jobb fan man känner sig dum när man vet att frugan tjänar
ju mer pengar, ni måste förstå det för oss.
Det är jobbigt för självkänslan?
Ja men det är det. Helt klart det är så helt klart man vill bevisa att man
är värd nånting. (2:19)
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Utsnittet visar planerna på att studera hos annan utbildningsanordnare. Tolkningsrepertoaren ämne som meritering görs relevant ”man ville ju få nån certifikat och få jobb
fan”. Studierna på Folkhögskolan leder inte till arbete. På så vis framstår det som irrelevant att leva upp till undervisningens anspråk. Andra studier ger meriter han kan använda på arbetsmarknaden. Asad framställer det som en fråga om könsidentitet ”man
vill känna sig man för helvete nån gång i livet här i Sverige”. För att upprätthålla
könsidentiteten är väsentliga aktiviteter att arbeta och försörja familjen. Att hans fru är
den som jobbar och drar in pengar till hushållet gör honom till otillräcklig man utifrån
de referensramar som räknas. Som Asad formulerar det ”man känner sig dum när man
vet att frugan tjänar ju mer pengar”. Han tillfogar att han inte är ensam om sin hållning
som för att övertyga ”ni måste förstå det för oss”. Resonemanget backas upp genom att
referera till kollektivet, uttalandet framstår som ett faktiskt förhållande. Att leva i
Sverige försätter honom och andra i dilemman som måste hanteras. Givet den tolkningshorisonten framstår yrkesutbildning som ett bättre alternativ, fast ”egentligen jag skulle
aldrig välja AMU”. Asad spelar här med hur livet i hemlandet skulle kunna te sig. I
sammanhanget framstår yrkesutbildning på den här nivån som omöjlig. Ordet ”egentligen” markerar att valet i själva verket inte passar in i mönstret. Men under de förhållanden han lever blir det en möjlighet att hantera andra följsamma identiteter.
Relevansen består i att arbete väntar runt hörnet.

Bättre utbildningsanordnare än Folkhögskolan
Något år senare möter vi spontant Asad i Nystads tätort. Planerna på att vuxenstudera
hos annan anordnare fullföljdes, han deltar i utbildning till yrkesförare. Asad har blivit
pappa igen. När vi möts i sista intervjun ett halvår senare får vi del av berättelsen om de
fortsatta vuxenstudierna. Att det blir just yrkesförarutbildning kan ses i ljuset av att han
redan är i bilbranschen med erfarenheter som både försäljare och mekaniker. Studier till
yrkesförare betyder alltså att få papper på kunskaper han i princip redan har. Undervisningens anspråk på deltagarpositioner kan mötas utan omvälvande förändringar.
Asad formulerar det som att den här utbildningsanordnaren var ”bättre”:
Asad:
Intervjuare:
Asad:

Den var ju bra faktiskt, den var ju bättre än Folkhögskolan tyckte jag.
Det var det? Vad var det som var bättre?
Ja det var ju så att jag har uppnått nånting jag har fått dom där körkorten och allting också, jag kan få jobb med dom där om jag vill det
finns ju massor av jobb som bussförare när som helst, för där i Folkhögskolan man kan gå i två tre år får man inget nästan, därför tyckte
jag var bättre.
(3:2)

Utsnittet visar tolkningsrepertoaren ämne som meritering. Utbildningen ger meriter som
kan användas på arbetsmarknaden, vilket framstår som själva referenspunkten för hur
anordnare värderas. Yrkesutbildningen skapar på kort tid meriter som kan leda till
arbete, ”jag har uppnått nånting”. Allmän linje kräver mer tid och ger gymnasiekompetens. Kopplingen till arbetsmarknaden finns, men är lösare ”för där i Folkhögskolan
man kan gå i två tre år får man inget nästan”. Livet som studerande är visserligen
underhållande, men ger till skillnad från yrkesutbildningen inga värdefulla meriter.
Dessutom skapas helt skilda studieaktiviteter hos respektive utbildningsanordnare.
Examination fungerar som markör för att yrkesutbildningen i Asads ögon är en riktig
skola. Här finns klara gränser för vad som är godkänt och underkänt:
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Asad:

Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:

Ja, jag jag fått alla utbildningar som gick och få alla jag fått, jag har fått
lastbil och lastbil med släp och buss och truck och vad jag fått yrkeskompetens med buss yrkeskompetens finns också tillägg och fick
också ADR farligt gods allting jag fått, och där finns inte fusk där vi
gjorde i Vägverket alla prov.
Inte ens du kunde? [kort skratt]
Näe men jag har alla papper hemma dom där proven ni kunde ha sett
faktiskt. Så där det fanns inte fusk visste jag att man skulle läsa och
kunna så har jag gjort det.
Det kravet ställdes inte på Folkhögskolan?
Nej det gjorde det inte.
(3:34)

Utsnittet visar hur kontraster skapas mellan å ena sida yrkesutbildning, å andra sidan
Folkhögskolan. Som Asad formulerar sig ”det fanns inte fusk”. Som resurs använder
Asad den instans som står bakom bedömningen ”vi gjorde i Vägverket alla prov”. Det
fungerar för att visa att det inte finns några genvägar för deltagarna ”visste jag att man
skulle läsa och kunna så har jag gjort det”. Man kan alltså inte ”fuska” sig igenom
examinationen. Omvänt betyder det att examinationen står bortom all godtycklighet. Att
bli godkänd är detsamma som att ha kunskapen. Relationen lärare och deltagare produceras med repertoarerna pedagog som ämnesexpert och som arbetsledare. Kraven
framstår som omöjliga att förhandla kring. På så vis får läraren en framträdande position, något vi känner igen i berättelsen. Asads följsamma strategi i yrkesutbildningen
kan ses i ljuset av erfarenheterna från Folkhögskolan. Utifrån den logik han driver kring
pedagogen som arbetsledare förefaller lärarna ha agerat som förväntat. De markerar att
uppträdandet är felaktigt, utfärdar varningar och stänger slutligen av honom från vuxenstudierna. Men som beskrivits gör han konflikten privat, den hade inte med studierna att
göra. Det betyder att läraren agerade som person snarare än som arbetsledare. Vi kan
förstå det som att Asad ändå agerar annorlunda i yrkesutbildningen. Som deltagare kan
man motarbeta undervisningens anspråk till en viss gräns. Numera vet han var den gränsen går.
Även om deltagaridentiteten iscensätts med följsamhet återupprepas mönstret kring
konflikter med lärare. Det är en följetong som löper från Sfi undervisningen, via vuxenstudier på Folkhögskolan till yrkesutbildningen. Asad säger att han reagerade mot att
invandrare och svenskar behandlades olika. I ett fall tar han en medstuderande i försvar
som läraren menar uppförde sig olämpligt vid en övning. I ett annat krävde läraren att
Asad och hans medstuderande pratar svenska sinsemellan, sedan en kvinnlig deltagare
med samma språk klagat över att hon känner sig kränkt över vad de säger. I ett tredje
fall ifrågasatte han det antal undervisningstimmar utbildningsanordnaren redovisat till
kommunen. Han misstänker anordnaren för att försöka få betalt för fler timmar än de i
själva verket genomfört. Det blir i Asads värld en hållhake som har betydelse för att han
trots konflikterna får stanna. Vi undrar varför historien upprepar sig från anordnare till
anordnare. Asad formulerar det som att han är annorlunda genom att vara rak och ärlig.
Andra ”slicka arslet som man säger man ska bara göra vad dom tycker man ska aldrig
säga annorlunda” (3:31). I samtalen framtonar ett spänningsförhållande kring lärare och
studerande. Å ena sidan används tolkningsrepertoarerna pedagog som ämnesexpert och
som arbetsledare. De framhåller lärarens ansvar för undervisningens arbetsprocesser och
produkter. Å andra sidan kan de också fungera som resurser för när läraren överskrider
gränser mellan exempelvis privat och offentlig arena. Asad berättar: ”Jag är din chef
och jag bestämmer över ditt liv jag sa du kan aldrig bestämma över mitt liv”. Arbetsledare ska visa ett schyst ledarskap, inte som den här pedagogen som skiljde svenskar
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från invandrare, ”han tog inte ledarskap han gjorde saker som var orättvisa det är skillnad det var orättvist” (3:28).

Vuxenstudier som tillträde till arbete
När vi möter Asad i sista intervjun är utbildningen till yrkesförare slutförd. Berättelsen
kretsar kring att livet ser ut som tidigare. Han är arbetslös och ägnar tiden åt att träna
eller umgås med vännerna. När Asad illustrerar vuxenstudierna med penna och papper
färdigställs bilden med ett enda ord, ”ingenting” (3:44). Vuxenstudier på Folkhögskolan
framhålls som bortkastade. Det kan ses i ljuset av att värdefull utbildning leder till
arbete. Att studera där handlar, som han formulerar det, om att ”man slipper billigt typ
man behöver inte läsa man behöver inte göra nåt det är bara gå och driva där” (3:14).
Asad säger ”det är många vet du många killar många tjejer dom tänker vad fan dom vill
inte ta ett jobb dom tänker jag går där jag får studiebidrag jag skiter i samma sak nästan
samtidigt och gör inget” (3:20). Försörjning görs alltså relevant och producerar deltagare som väljer eller ser sig tvingade att vuxenstudera för att lösa ekonomiska bekymmer. Hållningen markeras med beteckningen ”dagis för vuxna” (3:20) för att beskriva
de aktiviteter man ägnar sig åt. Han byter fot från deltagare till pedagog och säger att
han aldrig skulle godkänna sina egna insatser. En professionell lärare ställer högre krav
på deltagare och genomskådar strategier som används för att slippa undan studierna
(3:15). I berättelsen hålls lärarna ansvariga för motsträvigheten:
Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:

Men du säger det är ett stort ansvar på lärarna, varför lägger du så stort
ansvar på lärarna?
Ja men det är samma sak om man har en fabrik, det är chefen ansvarig
vad arbetarna jobbar, eller hur?
Så du ser lärarenVad det blir för produktion.
Så du ser läraren som en arbetsledare, chef?
Ja men det är klart de ska vara så!
Nej det är det inte men jag frågar hur du ser det.
(3:21)

I utsnittet drar Asad paralleller mellan studier och arbetsliv ”det är samma sak om man
har en fabrik, det är chefen ansvarig vad arbetarna jobbar”. På samma sätt som arbetsledare ansvarar för medarbetares insatser, ansvarar pedagoger för deltagares insatser.
Båda tillskrivs alltså avgörande betydelse för själva slutresultatet ”vad det blir för
produktion”. Formuleringen förlägger alltså ansvaret för de processer som formas på en
ledande position. Arbetsledaren inspirerar, disciplinerar och utvärderar insatserna. Det
är så relationen ska se ut mellan medarbetare och arbetsledare, liksom mellan deltagare
och pedagog. Folkhögskolans lärare framställs som ”dom är inte allvarliga” och ”skumma”. På frågan om vad det betyder svarar Asad ”jag tycker inte att dom är kunniga i
sina egna yrken, det tycker inte jag, allvarligt talat” (3:15). Att vara kunnig i de ämnen
man undervisar framhålls som kriterium, pedagogen framställs som ämnesexpert. Mot
den bakgrunden blir lärarna avvikande. Framställningen legitimerar att en motsträvig
deltagaridentitet iscensattes i studierna. Det kan formuleras som att ämnesexperterna
och arbetsledarna abdikerande från sina positioner. Som ett slags motdrag kan deltagare
agera annorlunda än förväntat, det framstår som naturligt att motarbeta undervisningens
anspråk.
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Identiteten som yrkesförare
Identiteten som man är en central sida av Asad. Det handlar om att ägna sig åt bestämda
aktiviteter som skiljer sig från att vara motsatsen, kvinna. Ett viktigt inslag är att försörja familjen. Genom att Asad utbildat sig till yrkesförare kan alltså en aktivitet som
kopplas samman med att vara man användas. Såväl kunskaper som meriter kan användas för att få jobb. Arbetsmarknaden är visserligen god, men han har ingen anställning.
Det som erbjuds i Nystad är att vara busschaufför i lokaltrafiken eller köra långfärdsbuss. Men sådana arbeten intresserar inte Asad. De har oregelbundna tider vilket han
betecknar som ”jobbigt” och tillfogar ”fram och tillbaks så jag vill inte ta sånt jobb”
(3:3). Hur kan vi förstå att han ställer särskilda krav på arbetet när identiteten som man
och familjeförsörjare får framträdande plats? Det handlar helt enkelt om att få pengar
från annat håll. Fruns lön, uppväxtfamiljens gemensamma tillgångar och lite affärer gör
att han bidrar som familjeförsörjare utan att vara anställd.
Som vi tolkar det samspelar flera förhållanden till att han nu står i ett vägskäl. Asad
själv framställer freden i hemlandet som avgörande i processen. Att leva där blir en
möjlighet som förändrar villkoren. Det betyder att framtiden planeras utifrån två scenarier. Ett scenario är att familjen stannar i Sverige och Asad öppnar eget företag i bilbranschen. För att visa följsamhet mot könsidentiteten som familjens försörjare krävdes
utbildning, något som fixats. Att vara yrkesförare har då betydelse. Ett annat scenario är
att hela familjen flyttar till hemlandet. Här spelar studierna som yrkesförare mindre roll.
Eller som Asad formulerar sig ”vet du vem som klarar sig bra den som kan handla och
sälja” (3:16). En släkting har ett företag som han går in i om det blir aktuellt. På så vis
spelas utbildning ut som väg till arbete, den behövs inte för att hantera könsidentiteten
som man. Asad har varit i hemlandet två längre perioder den senaste tiden och vid något
tillfälle haft familjen med sig. Han fru kan mycket väl tänka sig att flytta. I vilket fall
som helst inväntar de hans svenska medborgarskap först. Ett svenskt pass framhålls som
bra att ha vid affärer med övriga Europa. Dessutom vet man aldrig, kanske återvänder
de till Sverige. Oavsett vilket scenario som blir realitet kan identiteten som man hanteras genom att vara familjeförsörjare. Om så behövs finns möjlighet att få arbete. Yrkesförarutbildningen har alltså skapat tillträde till arbetsarenan. Identiteten som anställningsbar yrkesförare kan tolkas som att yrkesidentiteten vänder från motsträvighet till
följsamhet och förhåller sig till en följsam identitet som man.

Identiteten som respektfull vän
Att umgås med andra män på fritiden är aktiviteter som iscensätter en följsam könsidentitet. Det framstår som centralt att vara vän och del av ett relativt slutet sammanhang. De ”riktiga” vännerna finns i hemlandet, men i Nystad tillhör Asad ett gäng som
blivit som en andra familj. De står varandra nära och förhåller sig lojala liksom bröder.
Vänkretsen är sig lik, några kommer och går men kärnan består. Flera deltagare från
klassen på Folkhögskolan ingår, de kände varandra sedan tidigare och följdes åt i studierna. Asad beskriver gruppens medlemmar som olika, men de förenas kring att
placera etnicitet i förgrunden och identifiera sig som ickesvenskar. Han berättar att
gänget består av ”alla nationaliteter nästan, jag har ju araber och syrianer och assyrier
och iranier och allt möjligt”. Någon enstaka svensk ingår, Asad förklarar hur det hänger
ihop ”fast dom är exakt som vi det är otroligt alltså dom är exakt som vi utlänningar”.
Deras sätt att prata har satt sin prägel på de svenska medlemmarna. Leende säger Asad
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”han har fått vår dialekt vet du” (3:5). Gänget möts åtminstone ett par gånger i veckan,
gör man ett spontant besök på Bowlinghallen finns alltid någon av dem där. När Asad
nyligen besökt släktingar och vänner i hemlandet kommenterade de hans sätt att uppträda. De framställer honom som förändrad, han har ”blivit lugnare”. Eller som han
säger att de formulerar sig, ”blivit lite dum i huvet” (3:24). Asad håller med om att han
blivit annorlunda:
Intervjuare:
Asad:

Intervjuare:
Asad:
Intervjuare:
Asad:

Lugn? I humör eller i tempo ellerJa i humör vet du dom pratar politik många gånger dom slår [gemensamt skratt] med varandra nu jag tar det lugnt typ det är ingen fara jag
kan höra dom vad dom säger och jag säger vad jag tycker.
Vad beror det på tror du att du blivit så?
Ska jag säga ärligt?
Absolut!
Här funkar inte styrka som i vårt land.
(3:25)

Utsnittet visar hur människors olikheter hanteras. När Asad beskriver sättet att uppträda
i hemlandet framhålls våld som en framkomlig väg ”många gånger dom slår”. Även om
man är goda vänner kan engagerade diskussioner resultera i slagsmål. Människor som
demonstrerar sin styrka får respekt av andra. Han känner väl till hur det förhåller sig och
ger flera exempel på hur han själv använt sådana strategier, till exempel genom att bära
vapen. I framställningen illustrerar Asad skillnaden mellan sig och vännerna genom
ordet ”dom”. Kommunikation framhålls istället, formulerat som ”det är ingen fara jag
kan höra dom vad dom säger och jag säger vad jag tycker”. Resonemangets kärna synes
vara att samtala kring och respektera olikheter. Det förefaller inte finnas någon anledning att ta till nävarna. Den samlade erfarenheten från det svenska sammanhanget, i och
utanför studier, visar att fysisk styrka inte fungerar ”här funkar inte styrka som i vårt
land”. För att upprätthålla fungerande vänskapsrelationer handlar det om att kommunicera. På så vis framställs vänskapsrelationerna här som annorlunda än i hemlandet. Det
är så beteckningen av honom som lugnare kan tolkas. I den vänskapskrets Asad tillhör
nu framstår de strategier han använde tidigare som orimliga. På så vis kan sättet att
agera som vän tolkas som en rörelse från motsträvighet till följsamhet. Man kan
resonera kring hur det Asad beskriver förhåller sig till vuxenstudier. Som utbildningsbiografin visat var han en diskussionslysten deltagare, ständigt aktiv med olika frågor
att ventilera. Samtalen på Folkhögskolan ramades in med demokratiska förtecken, att se
varandras olikheter som en tillgång och agera respektfullt.

Identiteten som kunnig och påläst muslim
Något Asad ägnar sig åt när vi träffas vid sista intervjutillfället är att läsa Koranen. Han
berättar att han äntligen satt igång, det är ”första gången i mitt liv” (3:8). Det är fastemånad, enligt traditionen en lämplig tidpunkt. Att vara muslim är en identitet som får
framträdande plats i livet, kanske i första hand som kontrast till kristna. I undervisningen på Folkhögskolan gick diskussionerna ibland höga kring vad det innebar, till
skillnad från att vara kristen. Som deltagare var Asad ofta aktiv i diskussionerna och
grundade sina inlägg på erfarenheter eller vad andra sagt. Medstuderande Ali, som
praktiserade den muslimska tron i vardagen, var ibland kritiskt till Asads framställningar. De var inte helt överens i frågor om exempelvis alkohol och äktenskap. Deras
samtal synes ha inspirerat Asads läsning. Ett annat sammanhang där identiteten som
muslim görs relevant är i hemlandet bland släktingar och vänner:
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Jaa vet du vad det är saken att eh hur ska jag säga? Att jag har blivit trött lite på sånt
där att när man kommer ner alla pratar religion och så och så och så, fast jag vill vara
säker du vet själv säger dom sanningen eller jag vill veta själv varför ska folk lära mig
när jag kan lära mig själv? Förstår du vad jag menar? … För jag är sån där människa
som att om nån säger till mig nämen du den där tjejen är med den killen eller ah han
hade henne eller nånting, jag kan inte aldrig tro på nånting om jag inte ser med mina
ögon, för jag det sista jag hatar i världen jag hatar det är tjafs vet du som kommer och
säger den är så och den är så och den är så, det är samma sak med religion, det är
många som tolkar olika vet du därnere överallt dom säger så och dom säger så och
så, så jag ville ju att jag ska läsa själv, och se och veta typ det är så.
(3:8)

Som citatet visar rör sig ofta samtalen kring religion ”när man kommer ner alla pratar
religion och så och så och så, fast jag vill vara säker du vet själv säger dom sanningen”.
Asad drar paralleller till ryktesspridning om relationer eller som han formulerar det
”tjafs”. Sådant ogillar han ”det sista jag hatar i världen”. I mötet med landsmännen föreslås olika tolkningar kring hur man faktiskt ska leva som muslim, ”det är många som
tolkar olika vet du”. Bland alla dessa olika bud framhålls Koranen som ett slags facit.
Asad menar att det enda rätta är att gå till själva texten. Att själv läsa skapar dels möjlighet att delta aktivt i samtalen, dels att få svar på hur det egentligen förhåller sig ”jag ska
läsa själv, och se och veta typ det är så”. Det handlar alltså om att vara påläst. På Folkhögskolan refererade Asad ofta till sig själv som muslim. I sista samtalet resonerar vi
kring hur identiteten som muslim förhåller sig till att vara motsträvig deltagare. Asad
värderar uppförandet, det rimmar illa med hur identiteten som muslim borde framställas, ”näe det har jag inte gjort faktiskt” (3:16). Samtidigt argumenterar han för att
motsträvigheten hänger samman med freden i hemlandet. Utbildning handlade om att
meritera sig till svensk gymnasiekompetens utifrån logiken att det leder till arbete. Men
genom krigsslutet kastas annat ljus över vuxenstudier, möjligheten att återvända hem
finns plötsligt. En snabbare väg till jobb är utbildningen till yrkesförare. Vuxenstudier
handlar på så vis om att få tillgång till en arbetsarena som i sin tur samspelar med identiteten som man och familjeförsörjare. Planerna på gymnasiekompetens släpps så länge.
Han överväger att utbilda sig till försäljare om familjen blir kvar i Sverige. Men skulle
det bli aktuellt att studera till gymnasiekompetens väljer han tveklöst Folkhögskolan.
Det framstår som motsägelsefullt eftersom han samtidigt aldrig skulle rekommendera
någon den utbildningsanordnaren. Men logiken är meritering, Asad har redan gymnasiekompetens från hemlandet. Folkhögskolan framställs som enklaste vägen, det är så valet
görs relevant. Som han formulerar sig ”det är inte nånting man kämpar för nånting man
har redan” (3:24).

Asad – en vuxenstuderande på Folkhögskolan
Vi drar så samman trådarna kring Asads utbildningsbiografi, hur identiteter iscensätts i
vuxenstudier. Berättelsens intrig är vuxenstudier som tillträde till arbetsarena, något
som knyts till att bli anställningsbar. Men låt oss börja med att resonera kring hur Asad
förhåller sig till undervisningens anspråk på deltagarpositioner och göra några nedslag i
biografin. Som deltagare i vuxenstudier ska man vara studieintresserad, förändringsbenägen, självständig eller skötsam. Bilden som framtonar är att deltagaridentiteterna
vänder fram och tillbaka mellan följsamhet och motsträvighet. Det kan formuleras som
att undervisningens anspråk på att vara studieintresserad och självständig möts till en
början. Följsamma deltagaridentiteter förhåller sig till en följsam identitet som mångsidig människa och en följsam identitet som man. Däremot sätts anspråket på föränd187
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ringsbenägenhet ur spel, detsamma gäller kravet på skötsamhet. Att vara vän, ingå i
gruppen manliga bekanta, placeras i förgrunden. Med tiden agerar deltagaren motsträvigt, om undervisningens anspråk på förändringsbenägenhet och skötsamhet spelats
ut tidigare görs nu detsamma med övriga. Parallellt tar planerna på att överge utbildningsanordnaren för andra studier form. Identiteten som man och familjens försörjare
framstår som svår att förena med studier som inte ger värdefulla meriter. Den identiteten
kan hanteras genom yrkesutbildning. I nästa studiesammanhang vänder deltagaridentiteten från motsträvighet till följsamhet. Vuxenstudier som tillträde till arbetsarena
handlar om att bli yrkesförare. Studierna används som resurs för att bli gångbar i arbetslivet. Identiteten som yrkesförare kan formuleras som vändning från motsträvighet till
följsamhet. Även om Asad är arbetslös finns möjligheten att bli anställd, på så vis har
han anpassat sig efter de krav som ställs. Andra identiteter som görs relevanta är att vara
vän och muslim. Identiteten som vän kan beskrivas som följsam genomgående. Samtidigt kräver olika sammanhang bestämda sätt att uppträda för att upprätthålla fungerande relationer, i det här fallet att agera respektfullt. På så vis kan identiteten formuleras som vändning från motsträvighet till följsamhet. Identiteten som muslim kan på
samma sätt å ena sidan beskrivas som följsam. Å andra sidan framhålls betydelsen av att
vara påläst, att själv veta vad som står i texterna. På så vis relateras en annan aktivitet
till identiteten, som skulle kunna visa rörelse från motsträvighet till följsamhet. Givet
den tolkningen kan vuxenstudier ses i relation till andra sammanhang än som tillträde
till arbetsarena.

188

Kapitel 10

Kapitel 10

Carita
Carita är 40 år och studerar på Liber Hermods flexgymnasium1.2 Hon bor i Nystad och
är sambo sedan många år, de har inga barn. Carita har arbetat som sjuksköterska inom
olika områden i ungefär tjugo år. Utbildningserfarenheten består i grundskola, högskolestudier till sjuksköterska samt personalutbildning i arbetslivet. Däremot saknar hon
gymnasieutbildning. När vi träffas första gången berättar Carita att hon blev sjukskriven
ett år tidigare för vad som vardagligt kallas att gå i väggen. Hon formulerar det som
”sen då så hamnade jag ju lite i den här cirkusen då, det blev lite för mycket på jobbet
och då tog det ju stopp” (1:1). Carita framställer perioden som sjukskriven som möjlighet att reflektera kring vad hon egentligen ville ”då fick jag ju ta mig en funderare då”
(1:3). Att studera vid sidan av arbetet som sjuksköterska har ibland övervägts, ”fast det
vart aldrig att jag tog tag i det så att säga” (1:7). Hon planerade att studera på Kunskapslyftets villkor för att komma tillbaka till jobbet efter något år. Men ansökan avslogs med
argumentet att hon redan hade högskoleutbildning. Istället fick Carita ett rehabiliteringsarbete som administratör inom kommunen. För att diskutera studiealternativ kontaktade
hon Nystads Lärcentrum. Där framställdes Libers distansstudier som möjlighet att börja
vuxenstudera, något Carita nappade på. Till en början kombinerades rehabiliteringsarbetet med deltidsstudier i Matematik A.

Vuxenstudier för stimulerande arbete
När vi möter Carita vid första intervjutillfället står hon, efter några månader som deltidsstuderande, mitt i processen att släppa arbetslivet för att vara vuxenstuderande på
heltid. Hon tillskriver studierna i Matematik A som gav betyget MVG betydelse, de fungerar som resurs för att bli vuxenstuderande på heltid.3 Det kan formuleras som att hon
gör sig av med yrkesidentiteten. Carita studerar nu Svenska A och Samhällskunskap A.
I planerna ingår Matematik och Svenska på B-nivå. Vuxenstudier handlar om att skaffa
gymnasiekompetens för att kunna söka till högskolan:
Intervjuare:
Carita:

Intervjuare:

Hur tänker du sen är du beredd att ta studielån eller liksom?
Ja det skulle jag va’ för att jag tror det är högskoleutbildning som gäller
[ohb] eller få nåt jobb, jag tror inte det är så lätt [intervjupersonen viskar
fram orden] så jag är inte så naiv så jag tror det går med gymnasiet, jag
tror det blir ganska tufft alltså.
Eh [intervjuaren tar sats] eh och jag tänker på du vill helt sadla om
aldrig mera vård liksom?

1

Utbildningsanordnaren betecknas omväxlande Libers distansstudier och Liber Hermods flexgymnasium.
Intervjuerna med Carita genomfördes februari 1999 samt december 2000. Därutöver tillkommer skriftlig
kommunikation via e-post och telefon.
3
Studierna finansieras av förra arbetsgivaren.
2
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Carita:

Näe aldrig mer och dom säger till mig dom som kan det att det kan
ändra på sig efter ett tag när det gått en tid, men näe jag är livrädd för
och gå på den där niten igen och jag känner jag har jobbat så pass
många år där, så det står hit upp [visar med handen på halsen].
(1:4)

Utsnittet visar att Carita har satt punkt för arbetet som sjuksköterska. Hon markerar bestämt med orden ”näe aldrig mer”. Även om människor hon möter i rehabiliteringsprocessen påstår att förhållningssättet kan förändras över tid, ”dom säger till mig dom
som kan det att det kan ändra på sig efter ett tag när det gått en tid”, är hon fast besluten.
Att återvända till sjukvården framställs som omöjligt, ”jag är livrädd för och gå på den
där niten igen”. Som resurs använder Carita den långa yrkeserfarenheten formulerat som
”jag har jobbat så pass många år där”. Det låter som hon vet vad hon talar om, sjukvårdens arbetsförhållanden är orimliga och bränner ut anställda. Mot den bakgrunden
blir vuxenstudier möjlighet till nytt arbetsliv och annan yrkesidentitet. Carita relaterar
alltså utbildning och arbete till varandra. Samhället framstår som en aktör som kopplar
samman studier och jobb. Som medborgare får man visa följsamhet till den logiken, vill
man ha eller byta arbete krävs utbildning. Det betyder helt enkelt att hon blir studerande. Men det handlar inte bara om att anpassa sig till rådande förhållanden, utan också
om att faktiskt välja bort yrket som sjuksköterska.
I resonemanget används tolkningsrepertoaren ämne som meritering. Att utbilda sig
handlar alltså om att skaffa meriter som fungerar som inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Idag krävs högskola, gymnasiestudier är bara en passage ”jag tror det är högskoleutbildning som gäller eller få nåt jobb”. Att läsa på högskolan är ett krävande och
hårt arbete ”jag tror det blir ganska tufft alltså”, men Carita tror sig ha den kapaciteten.
Hon framställer högre studier som något givet, motsatsen är att vara ”naiv” och föreställa sig att gymnasiekompetens räcker. Carita visar att hon förstår hur det hänger ihop,
hon markerar sig som allt annat än naiv och siktar redan på högskola. Men det handlar
inte bara om att skaffa papper som byts in mot vilket jobb som helst. Ämnen görs också
relevanta med tolkningsrepertoaren lärande. Studier bidrar med kunskaper som används
i arbetet, vilket blir påtagligt när Carita resonerar vidare kring möjliga utbildningar.
Med utgångspunkt i intressen och erfarenheter formulerar hon alternativen personalvetenskap, administration eller kanske ett konstnärligt yrke. Det viktiga är att utbilda sig
till något som är sjuksköterskeyrkets kontrast. Hon säger ”absolut ingenting när det
gäller att ta hand om folk, för där är det tomt så ingenting som vård eller så” (1:4). Samtidigt ska arbetet vara stimulerande, med engagerande arbetsuppgifter och utrymme för
eget ansvar. Till skillnad från hur hon upplevde arbetslivet senast ser hon gärna helheter, där processer kan följas från början till slut och relateras till större sammanhang.

Libers distansstudier som alternativ till skola
Carita berättar om valet av Libers distansstudier och betecknar studieformen som
”perfekt”. Den passar livssituationen som hand i handske:
Intervjuare:

Carita:

Då tänker jag så här då började du jobba läsa på Flexgymnasiet redan i
höstas, och nu så fortsätter du, hur kommer det sig att du fortsätter på
Liber och inte valde Komvux eller Folkhögskola eller?
Näe jag vet inte, jag tycker att dom här studierna passar mig perfekt
och än så länge har jag disciplin [skratt], man vågar väl inte säga för
mycket nej men det har jag och det har gått över förväntan, så hemma
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Intervjuare:
Carita:

det är lugn och ro just det här med min sambo är borta i veckorna och
jag har inga barn, så jag kan alltså helt och hållet ägna mig åt eller när
det passar mig lägga upp det hur jag vill, men ändå vet jag att det finns
här nere om jag kör fast att jag kan vända mig till lärare som finns då
man har några som rättar och sånt där insändningsuppgifter så jag tycker det är perfekt för då kan jag jag tycker att går jag i en skola så går
det bort så mycket tid till allt möjligt annat lustigt.
Som till exempel?
Allt det här med att gå i en klass så är det massa information om allt
möjligt och det kanske är olika i klassen och visserligen man kan ju lära
sig av andra och allt sånt där också, men att det kan bli diskussioner
och andra saker och ja jag vet inte, nu kan jag liksom satsa, göra mitt
bästa, eller det passar mig jag vet inte.
(1:5-6)

I utsnittet relaterar intervjuaren valet av Libers distansstudier till alternativen Komvux
och Folkhögskola. Carita framställer vuxenstudier på olika sätt, att gå i skolan kontrasteras mot distansstudier. Att gå i skola handlar om att bli medlem i en grupp ”att gå i
en klass”. Det kräver helt enkelt att man deltar i aktiviteter som går utöver att ägna sig åt
själva ämnesinnehållet. Ett sådant medlemskap skapar ”diskussioner och andra saker”.
För Carita framstår det som onödigt och ineffektivt ”så går det bort så mycket tid till allt
möjligt annat lustigt”. Flera tolkningsrepertoarer samspelar i beskrivningen. Arbetsform
som samtalsfora kombineras med deltagare som studiekamrat, vilket markerar att ett
sådant deltagande skapar närmare sociala relationer. Framställningen får skarpa konturer genom att de förhållanden Carita plockar upp blir faktiska. Samtidigt framställs
utbildning som ett sammanhang där man lär sig. Olika utbildningsanordnare förefaller
kunna förenas genom ämne som lärande. Deltagande i vad som betecknas som skola
tillskriver medstuderande och grupper framträdande platser, ”visserligen man kan ju
lära sig av andra och allt sånt där”. Men när möjligheten att studera på annat sätt bjuds
råder inga tveksamheter. Vuxenstudier på distans, som Carita väljer, skiljer sig från att
gå i skolan. Studieformen kräver studiedisciplin och självständighet ”än så länge har jag
disciplin”. I veckorna erbjuder hemmet en perfekt studiemiljö till skillnad från hur det
kan vara i ett klassrum, ”hemma det är lugn och ro”. Identiteten som studerande kan
användas utan att någon ställer krav på andra sidor ”min sambo är borta i veckorna och
jag har inga barn”. Carita demonstrerar att det är centralt att villkora situationen, att
själv bestämma tid, plats och rum för studierna ”när det passar mig lägga upp det hur
jag vill”. Den flexibilitet distansstudier erbjuder framstår på så vis som kontrast till
undervisning i klassrum. Samtidigt tillskrivs pedagogen självklar betydelse som ämnesexpert ”om jag kör fast att jag kan vända mig till lärare som finns då man har några som
rättar och sånt där insändningsuppgifter”. Att studera handlar om att ”helt och hållet
ägna mig åt” avgränsat innehåll, göra uppgifter och examineras. På så vis samspelar
repertoarerna pedagog som ämnesexpert med arbetsform som studieuppgift. Det är
ämnena hon vill fokusera och tar själv initiativ till handledning på Nystads Lärcentrum
när så behövs. Hon betecknar sig som ”ensamvarg” som värdesätter att aktiviteter görs
med engagemang och uppgiftsinriktning, ”när jag väl sätter igång då ska det gå undan,
det ska vara effektivt och då blir jag frustrerad om dom andra inte följer med höll jag på
och säga och styra in på något annat” (1:20). Som Carita formulerar sig ”dom här studierna passar mig perfekt”.
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Bort från tjafsiga kvinnoyrken
I Caritas berättelse får yrkesidentiteten framträdande plats. Ambitionsnivån är hög och
hon vill göra bra ifrån sig, helt enkelt ge järnet. Carita säger sig lida av prestationsångest, ställer krav på sina insatser formulerat som ”lite för höga krav på mig själv
tycker jag det liksom alltid vara bra” (1:2). Att vuxenstudera på heltid handlar om att
välja bort yrket som sjuksköterska. Kontraster skapas mellan å ena sidan arbetslivet, å
andra sidan vuxenstudier. Det handlar om vem hon vill vara, vilket på samma gång
fungerar som markör för vad hon tar avstånd ifrån. Vuxenstudier ställs mot snävare
yrkeskunskaper som används i sjuksköterskeidentiteten ”jag har varit så inkörd på ett
yrke att jag känner mig lite utsvulten på den andra halvan av kunskapen” (1:6). Men det
handlar inte bara om yrkesidentitet, även könsidentitet görs relevant. Att vara sjuksköterska betecknas som ett ”kvinnoyrke” med ”tjafs” och ”trams” (1:19) som tar tid.
”Tjafsiga kvinnoyrken” fungerar som motbild till vad Carita vill ägna sig åt framöver.
För att närmare syna hur arbetet som sjuksköterska blir något att ta avstånd ifrån, tar vi
del av ett samtal om demokrati:
Intervjuare:

Carita:

Intervjuare:
Carita:

Jo att jag frågar om vi tar Sverige som exempel på ett demokratiskt
land och då tänker jag om man går till nån annan nivå till exempel
klassrum, en sån här situation, familj, tycker du att det [demokrati] är
nåt vi ska eftersträva?
Näe inte alltid tror jag inte det, jag vet inte jo egentligen är det ju så
självklart att det ska vara demokrati överallt men sen ibland tror jag det
går till överdrift eller hur ska jag säga?
Men det är intressant hur tänker du då?
Att allt blir så tungrott och många gånger kan det röra sig om bagateller
som man tycker kanske inte spelar så stor roll, man får stå för. Jo men
det är väl jag vet inte om men jag är en sån där som har svårt för det
här med tjafs vet du, massa trams som ska ta upp massa tid jämt och
ständigt, och så har man jobbat i kvinnoyrken vet du där det kan då
diskuteras i flera timmar om man ska beställa hem tolv eller tretton liter
mjölk [fnissar], då menar jag att då känner jag det är väl bara och
beställa hem så här va då blir jag så trött [gestikulerar och grimaserar]
för att jag tycker det är väl ingenting som spelar så stor roll, vare sig
ekonomiskt eller vad som det kommer hem med en liter mer eller
mindre, men kan ju föranleda väldiga, då och då ska det ju beslutas
egentligen så att alla blir nöjda och får säga vad dom tycker, och där
ibland känner jag liksom att det är bättre att ha nån som är ansvarig för
det här, som å alla andras vägnar beställer hem den här mjölken [kort
skratt], nämen förstår du, inte för att förlöjliga men.
(1:19)

Utsnittet visar hur Carita förespråkar demokrati ”egentligen är det ju så självklart att det
ska vara demokrati överallt”. Samtidigt ges demokratiska strävanden förbehåll, ”ibland
tror jag det går till överdrift”. Att framhålla demokrati som självklart kan ha sina sidor.
Här refererar Carita till arbetsorganisation för att markera sin hållning. Demokratisk
arbetsordning kopplas samman med tidsödande diskussioner som framställs som typiskt
för ”kvinnoyrken”. Att samtliga ska säga sitt i alla sammanhang oavsett beslutets omfattning, ”många gånger kan det röra sig om bagateller”, blir ”tungrott”. I kvinnoyrken
skapas ”tjafs” och ”trams”, ordvalen markerar det orimliga. Caritas långa erfarenhet
från sjukvården stryker under hur det faktiskt är ”så har man jobbat i kvinnoyrken vet
du”. På kvinnodominerade arbetsplatser formas kommunikativa mönster som hon tar
avstånd ifrån, ”jag är en sån där som har svårt för det här med tjafs”. Mot det ställs
alternativet hierarkisk arbetsordning. Tydlig arbetsfördelning ”det är bättre att ha nån
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som är ansvarig” skapar effektivitet, arbetet löper smidigt. Att ansvara för arbetsuppgifter är hon inte främmande inför, det är i själva verket en sådan arbetsordning hon
föredrar. Det går i linje med hur Carita ofta formulerar sig som ”jag” och intar positionen som aktör. Carita planerar, tar initiativ, väljer och skapar de processer som
formas. På så vis markeras avstånd från den könsidentitet hon menar finns inom vården.
En kvinna som ägnar sig åt ”tjafs” och ”trams” är hon inte eller vill inte vara. Att
studera blir ett sätt att hantera såväl könsidentitet som yrkesidentitet. Vuxenstudier på
heltid innebär att hon helt enkelt slår in på en väg som leder bort från ”tjafsiga
kvinnoyrken”.

Sambolivet som gemensamt projekt
Att vara partner är en identitet som Carita lyfter fram i berättelsen. Hennes sambo är
chef i transportbranschen och reser i veckorna då hon studerar. Även om vardagarna
tillbringas på olika geografiska platser är det gemensamma framträdande. Att bo tillsammans betyder att göra livet gemensamt, finnas med i varandras planer och aktiviteter. Fritiden ägnas åt intressen som delas, de reser bort tillsammans eller umgås med
vänner. Ett projekt som ägnats mycket gemensam tid är att renovera huset:
Carita:

Intervjuare:
Carita:

Jaa, det är väl huset egentligen höll jag på och säga vi köpte ett gammalt hus som vi renoverat från –92 då som i princip stod väl bara kakelugn och sen lite trasigt trä runt omkring [gemensamt skratt] så att vi
ägnade väl ungefär ett års tid dag och natt för det här huset det blev
jättebra i slutänden och det har liksom alltid vart en dröm och det är mitt
stora intresse och hålla på med allt detta runt omkring, det finns fortfarande bitar kvar, men det är väl mitt stora intresse, och trädgård och
inreda och greja [ohb].
Jag tänker är du som jag, eh jag är arbetsledare och mannen gör jobbet hemma?
Ja det stämmer! [gemensamt skratt]
(1:2)

Utsnittet illustrerar hur Carita och hennes sambo framlever livet. De realiserade en
”dröm” genom att ge sig i kast med ett omfattande renoveringsprojekt som slukade tid,
energi och ekonomiska resurser. Arbetsinsatsen blir påfallande ”i princip stod väl bara
kakelugn och sen lite trasigt trä runt omkring”. Att genomdriva ett sådant projekt tillsammans kräver planering, organisation och fördelning av arbetsuppgifter. Vi leker ironiskt med att beteckna relationen som formaliserad hierarki, arbetsledare och anställd.
Undertonen visar att bristande kunskaper om hur arbetet praktiskt genomförs automatiskt gör ena parten, i det här fallet kvinnan, till arbetsledare med idéer och önskemål.
Men det stämmer inte i Caritas fall, hon berättar att identiteterna som arbetsledare och
anställd växlat mellan henne och sambon i renoveringsprojektet, ”jag tycker det är roligt
och jobba med händerna” (1:3). Att färdigställa och underhålla huset betecknas som
Caritas område, ”det är mitt stora intresse”. För tillfället har de inga projekt på gång av
samma dimensioner som huset. Om fixandet med huset i första hand är Caritas intresse,
finns exempel på hur även sambons projekt blir gemensamma. Mönstret är att båda
framställer följsamma yrkesidentiteter, arbetet får framträdande plats i livet. Hon säger
skämtsamt att sambon pratar så mycket om jobbet hemma att hon kan det lika bra.
Sambons arbete i transportbranschen har vid ett par tillfällen förlagts utomlands, då har
hon följt med. Problem med legitimationen som sjuksköterska och språksvårigheter
gjorde det omöjligt för henne att jobba. Även om yrkesidentiteten får stort utrymme har
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den alltså valts bort i perioder. På så vis markeras att hon är eller åtminstone har varit
följsam mot en annan sida, att vara partner. Att göra livet gemensamt framstår som
centralt i identiteten som sambo. Det handlar om att engagera sig i varandras intressen,
driva projekt tillsammans eller umgås med vänner. Parallellt skymtar berättelsen att den
identiteten förändrades i takt med att en följsam yrkesidentitet tog allt större utrymme
och så småningom vände till en motsträvig. Såväl projektsatsningar som socialitet har
fått stå tillbaka, identiteten som partner har alltså iscensatts på annat sätt.

Paus från arbetskamrater och väninnor
Livet som vuxenstuderande framstår som ett arbete på egen hand i hemmet under vardagarna. Vi frågar om det inte blir ensamt:
Näe jag tycker inte det vi har väl ändå rätt socialt liv runt omkring och träffar folk och
så där, så det upplever inte jag sen vet ju jag att det finns här nere [på Lärcentrum] om
det är så att jag vill, gå ner och sätta mig här och prata så finns dom här.
(1:7)

Citatet visar hur studierna görs till en aktivitet utan sociala kontakter. Carita saknar inte
medstuderande och säger sig alltid ha varit emot grupper i studiesammanhang. Det är
helt enkelt frustrerande att förhandla med andra, studiernas effektivitet kan äventyras.
Att studera är i första hand ett individuellt projekt, den arbetsform som föredras är att
ägna sig åt studieuppgifter. Möjligheten finns att träffa såväl medstuderande som
coacher på Lärcentrum. Faller andan mot förmodan på har hon en utväg, ”så finns dom
här”. Genom att placera socialt umgänge utanför vuxenstudierna skapas och upprätthålls
gränser. Tolkningsrepertoaren deltagare som vuxenstuderande används och skiljer mellan olika sammanhang. Den fungerar som resurs för att iscensätta en följsam deltagaridentitet i samklang med själva upplägget kring individualitet. Sambon är en självklarhet när det handlar om att umgås med vänner ”vi har väl ändå rätt socialt liv runt omkring och träffar folk och så där”. Men även om det sociala livet odlas i grupper utanför
studierna är det inte som förr. Umgänge med andra förläggs ofta bakåt i tiden. Att ägna
sig åt det nyrenoverade huset och trädgården som tidigare tagit stort utrymme har satts
åt sidan. Läsa böcker och motionera gjorde Carita gärna ”förr, men det har varit dåligt
med det då sista åren” (1:14). Det har inte funnits krafter kvar till annat än arbetet. Hon
säger ”jag skyller också på yrket där att jag var så slut jämt när jag kom hem så jag
stupade och flåsade på soffan, jag orkade aldrig med nånting annat” (1:4). Å ena sidan
framställs identiteten som väninna som central. Det handlar om att stötta och hjälpa varandra, eller bara umgås. En av väninnorna driver en restaurang där Carita ibland bistår
på olika sätt, såsom att administrera i form av att skriva formella brev. Å andra sidan
framstår identiteten som motsträvig för tillfället. Utöver närmare kontakt med några få
väninnor värdesätts livet i ensamhet.
Dras trådarna samman kring utbildningsbiografin så långt framtonar bilden av en följsam yrkesidentitet som till en början förhåller sig till andra följsamma identiteter. Med
tiden tar den följsamma yrkesidentiteten allt större utrymme. Identiteter som framställs i
familj, fritidsaktiviteter och vänskapsrelationer rör sig och blir motsträviga. Processen
kulminerar, den följsamma yrkesidentiteten vänder och blir motsträvig. På så vis skapas
motsträvighet i de flesta identiteter Carita använder. För att hantera vardagens arenor
krävs ett nytt yrke. Vuxenstudier betyder paus från relationer i såväl arbete som fritid.
Det liv Carita framlever just nu avviker från mönstret. Hon säger ”egentligen tror jag att
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jag är en ganska positiv människa” (1:2). Ordet ”egentligen” fungerar som markör för
skillnaden.

Vuxna vill lära sig
I Caritas berättelse blir deltagaridentiteten kontrast till yrket som sjuksköterska. Vuxenstudierna fungerar som markör gentemot specialisering. Den motsträviga yrkesidentiteten kan betraktas som resurs för att iscensätta en följsam deltagaridentitet. Carita
framställer utbildning som en plats där man ägnar sig åt värdefulla aktiviteter. Hon
markerar att värdet är lärande, det går utöver att meritera sig ”för jag vill liksom att det
jag ska lära mig det får inte bara vara att det ska va’ betygen” (1:6). Carita kontrasterar
vuxenstudier mot ungdomsskola och menar att förhållningssättet har med identiteten
som vuxen att göra:
Intervjuare:
Carita:

Det här med att du säger hm jag vill faktiskt lära mig jag vill inte bara ha
betygen? Hur tänker du då?
Näe och det tror jag är en väldigt stor skillnad mot när jag gick i skolan
när jag var yngre nja, sjuksköterskeutbildningen till och med, där var
det och för dels hade man så mycket roligt i dom där åldrarna vi gick i
bodde i studentkorridor och så det här med läsningen var ett nödvändigt ont vilket gjorde att många gånger till tentorna så slog man ju in det
man skulle tu-tum. Och sen så sitter det inte kvar så länge, man har väl
lärt sig under tiden när man jobbar med det, men det jag känner nu det
är ju att det är så otroligt roligt och läsa och det är just lärandet också
så det är för den sakens skull och det tror jag ärligt talat kanske har
med åldern jag vet inte att göra att man ser det på lite annorlunda sätt.
(1:6)

I utsnittet används tolkningsrepertoarerna ämne som meritering och som lärande. Ålder
framställs som den vattendelare som skiljer repertoarerna åt. Att studera som vuxen är
”väldigt stor skillnad mot när jag gick i skolan när jag var yngre”. Studier som meritering placeras i ungdomstiden. Carita formulerar det som ”till tentorna så slog man ju in
det man skulle tu-tum”. Att studera för att umgås med andra tillhör också yngre år, då
andra deltagare framställs som betydelsefulla. Hon framställer andra deltagare som
studiekamrater och som vänner, exemplifierat med ”bodde i studentkorridor” och ”hade
man så mycket roligt i dom där åldrarna”. Studier som vuxen är ungdomstidens kontrast, det handlar snarare om att lära sig. Hon säger ”det är så otroligt roligt och läsa och
det är just lärandet också”. Beteckningen vuxen används som resurs ”det tror jag ärligt
talat kanske har med åldern”. Hon producerar det som fakta med orden ”man ser det på
lite annorlunda sätt”. På så vis växer olika bilder fram av hur man kan vara som studerande. Att hon själv förändrat sättet att använda studier väver samman framställningen.
Vänder vi på Caritas berättelse handlar alltså lärande om att kunskaper sitter kvar efter
examinationen. Att förhålla sig följsam till undervisning handlar om att möta det främmande, andra sätt att kommunicera och handla än man använder i dagliga livet. Med
repertoaren ämne som lärande markeras förändringsbenägenhet. Studieaktiviteterna ska
sätta tydliga spår i livet, vilket görs relevant för att ge sig ut på andra arbetsmarknader
än den bekanta vården.
Carita delar in studievardagen i olika pass, ofta ett på förmiddagen och ett på kvällen.
Mitt på dagen ägnar hon sig åt att annat. När hon studerar är det koncentrerat och effektivt, det ska gå undan. Förra arbetsgivarens ekonomiska stöd används som argument för
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att ta vara på studietiden formulerat som ”när jag får betalt också” (1:9). Vissa dagar
ägnas inte alls åt studier, det hon orienterar sig mot är tidsmässiga ramar ”vi har fått
ungefär reda på vad det ska röra sig om i tid och det försöker jag hålla” (1:10). I berättelsen får studiehandledningen framträdande plats.4 Coacherna på Lärcentrum används
till att beställa kurspaket, anmäla sig till examination eller ta reda på resultat. I beskrivningen framstår de som administratörer. Även om de finns för att handleda deltagares
arbetsprocesser väljer Carita bort det alternativet. Det handlar dels om att hon ser studiehandledningen som tillräcklig formulerat som ”jag tyckte böckerna var dom jag hade
väldigt bra upplagda så att man kunde eller handboken är ju som en lärare jag tycker det
stod väldigt bra” (1:7). Dels upplever hon coacherna på Lärcentrum som stressade under
den korta tid som finns avsatt. För att komma vidare plockar hon istället fram skolböcker från grundskolan och löser problemen på egen hand. Vissa regelbundna vanor
skapar gränser mellan studier och andra aktiviteter som växlar över dagen. Men det är
själva arbetsprocessen som styr snarare än klockan. Saknas engagemang sätts studierna
helt enkelt åt sidan för att återupptas när andan faller på. Det viktiga är att hålla tidplanen. På så vis agerar Carita följsamt.

Svenska och andra användbara kunskaper
När vi samtalar om studieaktiviteterna placerar Carita ämnenas innehåll i förgrunden.
Ord som ”allmänbildning”, ”intressant” och ”roligt” återkommer. Även om möjlighet
till kontakt med medstuderande och coacher finns, bildar de bakgrund i berättelsen.
Studier handlar om att utveckla kunskaper som kan användas i olika sammanhang.
Carita studerar nu Svenska B och demonstrerar ämnesinnehållets relevans genom att
växla mellan vad hon först föreställde sig, i förhållande till hur ämnet ser ut:
Intervjuare:
Carita:

När du ser Svenska vad tänker du på då. Vad är Svenska som ämne?
Ja första tanken när jag tänkte på Svenska så är det lite torrt, men det
sitter ju kvar det där tror jag sen man gick i skolan det här med grammatiken som var då jag märker ju det är helt annat man ser på ett helt
annat sätt tror jag idag på Svenska det är mera själva ja språket det där
uttrycka sig och, det här med romaner och litteraturhistoria allt det här
det har liksom det är inte så torrt som man trodde.
(1:16)

Svenska handlar om grammatik som är ”lite torrt”. Det markerar något nödvändigt ont
man måste igenom, utan särskilt underhållningsvärde. Här används erfarenheter från
ungdomsskolan ”men det sitter ju kvar det där tror jag sen man gick i skolan”. Även om
just grammatiken inte är lika användbar i dagliga livet som annat, framhåller Carita att
kunskaperna sätter spår i hur hon skriver. Utsnittet beskriver hur ämnet Svenska förändrats över tid. I dagens svenskundervisning möter deltagare något som skiljer sig väsentligt från hur det var förr. Den förändring Carita identifierar handlar om att fokus förflyttats från grammatik till språkanvändning i meningen att prata, läsa och skriva,
”själva ja språket det där uttrycka sig”. Oavsett dessa skillnader framställs ämnet som
4

Liber Hermods undervisning på distans i Svenska A och Samhällskunskap A består av studiehandledningar och kursböcker. Studiehandledningen beskrivs som en ”lärare” som föreslår lämplig struktur.
Genomgående markeras vad deltagarna behöver kunna och varje avsnitt avslutas med insändningsuppgifter. Uppgifterna skickas till lärare som återkopplar och bedömer. Efter genomgången kurs kan
deltagarna göra prövning för gymnasiebetyg som bedöms av extern examinator. På Nystads Lärcentrum
finns coacher deltagarna kan kontakta.
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något faktiskt att förhålla sig till. Pedagoger framstår som självklara ämnesexperter som
formar innehållet ”man ser på ett helt annat sätt tror jag idag”. Skillnaden värderas som
positiv vilket vi tolkar som att kunskaperna är lätta att omsätta i dagliga livet. Tolkningsrepertoaren ämne som lärande handlar om att man i utbildning skapar kunskaper
som underlättar i olika sammanhang. Carita exemplifierar också med Matematik, hur
det kan vara en resurs när man går till banken eller räknar procent. På så vis skapas
självklara kopplingar mellan studier och andra sammanhang, kunskaperna markeras
som användbara. Studierna är relevanta, vardagen är själva referenspunkten.

Samhällskunskap som allmänbildning
I Caritas berättelser återkommer ordet ”allmänbildning” i relation till studierna. Det
förhåller sig dels till yrkesidentitet på så vis att vuxenstudierna saknar omedelbar koppling till ett bestämt yrke. Att ha utbildat sig till och arbetat som sjuksköterska fungerar
som kontrast. Det förhåller sig dels till könsidentitet där erfarenheter av kvinnor i vården formuleras som något att ta avstånd ifrån. Carita säger ”det här med vårat kön jag
känner lite för tyvärr har jag sett alldeles för många kvinnor i vården som kanske jaa jag
vet inte jag tycker borde försöka kanske lite mer hänga med” (1:13). Med allmänbildning kan man ställa krav, värna om rättigheter och driva frågor. Det ämne som särskilt
kopplas samman med allmänbildning är Samhällskunskap:
Intervjuare:
Carita:
Intervjuare:
Carita:

Intervjuare:
Carita:

Jag tänker vad Samhällskunskap, vad läser man då?
Det vet jag inte [gemensamt skratt] det ska bli roligt.
Ja men dina förväntningar på ämnet?
Jaa förväntar är väl egentligen mycket av det här man lyssnar på nyheter och läser i tidningar och sånt här men frågan är väl egentligen om
man fattat vad det innebär egentligen runt omkring allt ifrån olika beslut,
ja sånt här egentligen politiskt till ja gången i det hela så att säga egentligen bakgrunden kanske [ohb].
Men vad ska du ha det till?
Ja det vet jag inte, det är också det här lite allmänbildning kanske också [skratt] som man känner.
(1:12)

Utsnittet visar en tolkningsrepertoarer som känns igen, ämne som lärande. Samhällskunskap görs till relevant verktyg för att förstå nyheter, massmedia och politik ”om man
fattat vad det innebär egentligen runt omkring allt ifrån olika beslut, ja sånt här egentligen politiskt till ja gången i det hela så att säga”. Studier tillför kunskaper man inte
utvecklar på egen hand. På så vis konstrueras utbildning till en praktik som skiljer sig
från andra och bidrar till livet i vid mening. Utbildning hanterar väsentliga kunskaper
och ger människor ett slags facit, markerat med orden ”egentligen bakgrunden”. Här
använder Carita också tolkningsrepertoaren ämne som självförverkligande. Även om
man som deltagare inte alltid ser hur kunskaperna kan nyttjas i dagliga livet, borgar
utbildning som institution för värdefullt vetande. Studier kopplas samman med något
positivt, att ägna sig åt innehåll som intresserar och bidrar på olika sätt. I det här fallet
ställer sig Carita tveksam till hur studier i Samhällskunskap kan användas konkret, men
tillskriver ämnet självklart värde formulerat som ”det vet jag inte det ska bli roligt” och
”det här lite allmänbildning kanske också som man känner”. Att intressera sig för
studierna markerar mot såväl den yrkesidentitet som den könsidentitet hon tar avstånd
ifrån. Dessa motsträviga identiteter framstår som resurser för att agera följsamt. På så
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vis kan yrkesidentiteten förändras till något annat än sjuksköterska, liksom identiteten
som allmänbildad kvinna tydliggöras.

Kommunikation med stöttande ämnesexperter
Att studera på distans innebär att klara sig utan, eller om man så vill slippa undan, pedagoger i studievardagens arbetsprocesser. När man möts som deltagare och pedagog
handlar det om återkoppling av insändningsuppgifter eller examination. Kommunikation görs i första hand skriftligt, ibland förekommer muntliga examinationer. Carita
berättar hur hon hanterar insändningsuppgifterna:
Jag tar kommunicerar lite ändå så att säga jag skriver alltid lite extra, så jag bara inte
är sådär anonymt skickar in, utan jag skriver lite vad jag tyckt och vad jag körde fast
på eller vad jag tyckte var svårt och vad jag tror som ett litet försättsbrev så brukar
dom [lärarna] alltid svara lite sånt där också då, så det känns även om hon inte har ett
ansikte så börjar hon ändå bli nån person som jag känner jag kan kommunicera lite
extra.
(1:11)

Citatet visar hur olika man kan förhålla sig som deltagare. Att vara anonym, en sådan
som ”skickar in” kontrasteras mot att skriva ”alltid lite extra” som Carita gör. Genom att
välja bort det anonyma alternativet och skriva följebrev till uppgifterna kliver hon som
deltagare ur kollektivet. Detsamma händer då med pedagogen, något Carita formulerar
som ”även om hon [läraren] inte har ett ansikte så börjar hon ändå bli nån person som
jag kan känner jag kan kommunicera lite extra”. I text skapas relationer, såväl deltagare
som pedagoger får konturer och framträder för varandra, repertoaren pedagog som person används. Ämnestillhörighet är inte det väsentliga, utan personliga karakteristika
hamnar i förgrunden. Här markeras relationen genom att pedagogen åtminstone får
könstillhörighet som ”hon”. När Carita berättar bjuds de in att återkoppla, gärna stötta,
vägen fram även om de efterfrågar resultatet, inget annat. På så vis framstår pedagogerna även som arbetsledare som kan följa och värdera själva arbetsprocessen. Men den
repertoar som huvudsakligen driver framställningen är pedagog som ämnesexpert. I
följebrevet berättar Carita för pedagogen ”vad jag körde fast på eller vad jag tyckte var
svårt och vad jag tror”. Frågor och funderingar visar att hon agerar utöver vad uppgifterna egentligen kräver. De besvaras av pedagogerna ”så brukar dom alltid svara lite
sånt där också då”. Repertoaren placerar pedagogen som mästare och deltagaren som
lärling. När det gäller examination väljer Carita samma linje. Examinators kommentarer
delges inte deltagarna med automatik. Vill man ta del av kommentarerna får man själv
begära det, vilket hon gör ”jag tyckte det var intressant själv och se” (1:12). Initiativ
som tas i kommunikation med lärare och examinatorer visar följsamhet till undervisningens anspråk.
För att illustrera mötet Carita och undervisningen tar vi del av insändningsuppgifter i
Svenska A. Carita gör vad vi förstår uppgifterna noggrant och engagerat. De ramar formuläret medger följs, uppgifterna redovisas i tur och ordning. Dialogen hon berättat om
kan till exempel se ut så här:
CARITA:
Läraren:

Kommer ordet konsolidering från ordet konsol??
Ja, faktiskt. Latin: consolidare=göra fast, stärka
”solid”=gedigen, grundlig har samma ursprung
(ur insändningsuppgifter Svenska A)
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Utsnittet visar hur tolkningsrepertoaren pedagog som ämnesexpert återkommer. Genom
att initiera en fråga positionerar sig Carita som novis och efterlyser pedagogens kunskaper. I dialogen markeras ämnesinnehållets betydelse genom att frågan ställs. Innehållet framstår som relevant och intressant. Att förpacka intresset som en fråga kan ses
som ett sätt att bejaka utbildning som praktik, hon agerar skötsamt. Det kommunikativa
mönstret att deltagare ställer frågor som pedagoger besvarar, liksom det omvända,
känns igen från de flesta studiesituationer. Läraren tolkar Caritas fråga just som ett kunskapsintresse och bemöter gesten med ett föreläsande svar. Genomgående i materialet
kommenterar läraren Caritas svar på uppgifterna med ord som ”korrekt!”, ”bra!”, ”bra
bild!”, ”säkerligen!”, ”intressant!” och ”välskrivet!” Uppenbarligen gör hon uppgifterna
med bravur. Dialogen visar hur relationen erfaren i relation till oerfaren etableras. Mot
slutet skriver läraren en intressant rad; ”Ursäkta mina ensidiga kommentarer!” Det kan
tolkas som att pedagogen placerar sig som publik till den återkoppling som gjorts. Formuleringen kan dels betraktas som självkritik, att orden kunde ha varierats på annat vis.
Dels understryker den att läraren är nöjd, rent av överväldigad över Caritas insatser. På
så vis uppmuntrar pedagogerna hennes följsamma agerande.

Bli annan partner
Parallellt med stimulerande ämnesstudier och uppmuntrande pedagoger, löper en annan
berättelse i utbildningsbiografin. Som lyfts fram tidigare gör Carita två identiteter
centrala, att vara partner och att vara väninna. Berättelsen förankras tidsmässigt till
perioden strax före och under sjukskrivningen som skiljer sig från livets mönster. När vi
möts vid första intervjutillfället befinner hon sig fortfarande i den processen. Även om
identiteterna som partner och väninna värderas, är intrycket att hon brottas med hur de
kan hanteras eller helt enkelt visar motsträvighet. Livet i ensamhet prioriteras för tillfället, att vara väninna är en sida som liksom ligger i träda. Samtidigt beskriver Carita
en positiv vändning som vuxenstudierna medverkar till. Vardagliga aktiviteter som att
numera äta frukost och motionera kopplas till studierna. När vi samtalar om hur sambon
ser på studierna säger Carita att hon förändrats, något han identifierar och stöttar. Vi formulerar det som att identiteten som partner vänder, från motsträvighet till följsamhet:
Intervjuare:
Carita:

Intervjuare:
Carita:

Vad sa han då när du började läsa?
Näe det har han stöttat mig i han höll väl på och ja samtidigt lite kanske
orolig då det här och [ohb] och då sätta massa på spel för jobbets skull
och han har ju sett också nu hur pass mycket bättre jag mår bättre
annan person.
Han har fått en ny fru?
Jaa det har han fått faktiskt det är en väldig skillnad och han säger att
det kunde han väl aldrig drömma om, han har varit lite att äh det kunde
vara värre nämen man kan ju retas lite så men nu har han väl sagt att
det kunde han aldrig drömma om att faktiskt kunde va så att det var
jobbet, så nu är det liksom ingenting han stödjer liksom att jag studerar.
(1:8)

Utsnittet visar hur Caritas sambo ställde sig tveksam till att hon slutade arbeta. Hon
berättar att han var ”lite kanske orolig då det här och och då sätta massa på spel för
jobbets skull”. Sambon försökte få Carita att framhärda som sjuksköterska genom att
avdramatisera hennes upplevelse av jobbet ”han har varit lite att äh det kunde vara
värre”. Även om det kan tolkas som en seriös invändning mot att arbetet valdes bort
viftar hon bort den och tillfogar ”man kan ju retas lite så”. Carita använder sambon som
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resurs för att demonstrera att något har hänt över tid. I framställningen överraskas han
av den process som tar vid, ”nu har han väl sagt att det kunde han aldrig drömma om att
faktiskt kunde va så att det var jobbet”. I efterhand blev det synligt att jobbet faktiskt
var själva orsaken. Carita säger att sambon ser ”väldig skillnad” eller som hon kärnfullt
formulerar det, hon har blivit en ”annan person”. Förändringen består i ork, humör och
socialitet. Berättelsens rymmer intrigen om förändring som visar att förhållandet tveklöst påverkades av Caritas arbetssituation. Att vara partner handlar om att göra livet
gemensamt genom att vara lojal och exempelvis följa varandras banor i arbete, men
också ägna fritiden åt gemensamma aktiviteter. Socialt umgänge består i att ingå i
samma vänkrets, snarare än att tillhöra olika. Men perioden strax före studierna framställdes identiteten med motsträvighet, varken ork eller lust fanns för att visa följsamhet.
Vändningen som de båda identifierar, från motsträvighet till följsamhet, kopplas samman med studierna. Vägen till att bli en följsam partner går över vuxenstudier, för
Caritas sambo synes finnas all anledning att backa upp. Sambons stöd i studierna har
stor betydelse och hon markerar att han inte skulle ha något emot om hon använde helgerna till att läsa. Det är snarare hennes val, ”då får det gå in det jag haft kört in under
veckan” (1:10). Helgerna likställs med en välbehövlig paus för att bearbeta vardagens
studier. På så vis förhåller sig identiteterna som partner och deltagare till varandra.

Nyttig Företagsekonomi istället för tung Samhällskunskap
Så långt i utbildningsbiografin visar mönstret en följsam deltagaridentitet. Undervisningens anspråk på hur man ska vara som deltagare möts. Att bli allmänbildad kvinna
och mejsla ut ny yrkesidentitet framstår som centralt. Men i ett fall bryts mönstret, deltagaridentiteten vänder från följsamhet till motsträvighet. Carita valde Samhällskunskap
A och kopplade samman ämnet med att bli allmänbildad. I sista intervjun berättar Carita
att hon aldrig slutförde den kursen. Hon ändrade sig efter att ha bekantat sig med studiehandledningen:
Sen skulle jag börja med Samhällskunskapen och det var nog nåt som jag normalt
tyckt va intressant alltså men jag tyckte det var rent ut sagt så mycket det där med
man skulle gå ut och det var så såna där som jag tycker är så jobbiga projekt [fniss]
du vet man ska ringa upp kommun och höra hur många invånare ja du vet sånt som
bara tar så mycket tid och så jag liksom tänkte näe inget som nån lärare tittat på i tio
minuter och sen är det färdigt, och jag bara tänkte att det där kan jag ta reda på som
vuxen om jag vill ändå [skratt] jag bara vet jag kände liksom näe och då vart jag så
här, icke. Det var för mycket såna här jättestora, tunga arbetsuppgifter och då backade jag direkt så jag kände det var det inte värt.
(2:6)

I Caritas framställning skiljer sig ämnet från andra. Samhällskunskap bygger på att deltagare söker information om närsamhället ”du vet man ska ringa upp kommun och höra
hur många invånare”. Sådant betecknas som ”jobbiga projekt” och ”jättestora tunga
arbetsuppgifter”. Carita markerar att en omfattande arbetsinsats krävs, producerar det
som fakta att förhålla sig till ”sånt som bara tar så mycket tid”. Hon jämför sin insats
som deltagare med pedagogens i ett sådant upplägg ”som nån lärare tittat på i tio minuter och sen är det färdigt” vilket understryker det orimliga anspråket. I beskrivningen
används repertoaren arbetsform som projektarbete och skapar kontraster i förhållande
till arbetsform som studieuppgift. Den senare samspelar med pedagog som ämnesexpert
och ämne som lärande. På så vis framstår utbildning som ett bestämt sammanhang som
skiljer sig från andra. Genom att studera kan man lära sig sådant man inte utvecklar på
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egen hand. Vad Carita möter i den här kursen förefaller genom uppgifternas utformning
vara motsatsen, formulerat som ”det där kan jag ta reda på som vuxen om jag vill ändå”.
Att vara vuxen handlar om att se sig förmögen att ta reda på information man behöver,
när det är aktuellt. Samhällskunskapens vardagliga förankring markeras i studiehandledningen istället för att vara något annat, innehåll som skiljer sig från sådant man redan
känner till. Ett slags spänningsförhållande skapas på så vis att ämnen formade med vardagsnära logik, helt enkelt betraktas som irrelevanta. Studieaktiviteten bidrar inte, ämnen ska vara olika vardagen men ändå kunna användas. Händelsen visar hur en följsam
deltagaridentitet vänder till motsträvighet i relation till Samhällskunskap. Istället väljer
Carita ett annat ämne, Företagsekonomi. Det ämnet blir relevant i relation till nya
planer, att återvända till arbetslivet och starta eget företag. Återigen används tolkningsrepertoaren ämne som lärande, ekonomiska kunskaper kan omsättas i dagliga livet som
företagare. Samhällskunskap som lärande och meritering inför kommande högskolestudier ersätts av att använda kunskaper i Företagsekonomi. På så vis vänder en motsträvig deltagaridentitet tillbaka till följsamhet igen. Parallellt ser vi hur yrkesidentiteten
som hittills karakteriserats av motsträvighet också rör sig.

Tillbaka till arbetslivet som egen företagare
Knappt ett år efter första intervjun återvänder vi till Carita. Vi har kontakt via e-post och
ber henne fritt beskriva livet som vuxenstuderande. Brevet kretsar kring själva kunskapsinnehållet, en tråd som löper genom utbildningsbiografin. Carita blickar tillbaka
och framhåller oron inför studierna, eftersom hon inte ägnat sig åt sådana ämnen på
många år. I berättelsen får upplevelsen av första kursen i Matematik A framträdande
position. Hon tillskriver kursen betydelse för fortsatta vuxenstudier:
Det gick bra, det hela slutade med ett MVG. Jag trodde inte det var sant! Det var en
kick för självförtroendet som heter duga. Efter en längre tids sjukskrivning var det
precis vad jag behövde.
(e-post november -99:1)

Utsnittet visar hur pedagogers bedömningar av hennes insatser som deltagare blir
avgörande. Hon framställer betyget som en överraskning ”jag trodde inte det var sant!”
Återkopplingen blir resurs för att agera följsamt formulerat som ”det var en kick för
självförtroendet som heter duga” och ”precis vad jag behövde”. Vuxenstudierna synes
sätta punkt för en oönskad period i livet. Hon skriver vidare:
Och det viktigaste är nog ändå, att man känner att man gör något meningsfullt.
Självkänslan ökar i takt med att kunskaperna ökar – och detta leder automatiskt till att
fler vägar öppnas. Man börjar helt enkelt se saker på ett annorlunda sätt.
(e-post november -99:2)

I utsnittets inledande rad spelar Carita med skillnader mellan arbetsliv och vuxenstudier.
Vuxenstudier markeras som att man ”gör något meningsfullt” vilket framstår som kontrast till hur hon upplevde arbetslivet och själva sjukskrivningen. Tillsammans med
formuleringen ”självkänslan ökar i takt med att kunskaperna ökar” framtonar ämne som
lärande, som meritering och som självförverkligande. Det handlar om att använda studier som kunskapskälla, lärandet kan användas i olika sammanhang, men också om att
ägna sig åt meningsfulla aktiviteter för sin egen skull. Meriteringsrepertoaren markerar
betydelsen av bedömning och återkoppling. Här framstår pedagogen som ämnesexpert,
en examinator som mäter själva lärandet. Carita framhåller att perspektiv förskjuts ”man
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börjar helt enkelt se saker på ett annorlunda sätt”, möjligheter öppnar sig. Vid den här
tidpunkten har Carita slutfört flera kurser. Studier i Företagsekonomi bedrivs på deltid
och hon återvänder till arbetslivet. Med brevet bifogar Carita en informationsfolder som
visar att hon numera är egen företagare i sjukvårdsbranschen. Återigen kombineras studier med arbete.

Vuxenstudier som vändpunkt i livet
När vi möter Carita ett år efter senaste kontakten handlar samtalet om att livet är annorlunda. Visserligen bor hon i samma hus och lever med samma man, men berättelsen
kretsar kring förändring. Vuxenstudierna framställs som betydelsefulla för skillnader
mellan då och nu. Hon sammanfattar det som ”jag vart några centimeter längre”. Carita
använder ord som visar rörelser, att hon ”tuffat till” sig (2:22), ”började må bättre” och
”började orka med lite socialt liv” (2:21). För distansstuderande illustreras vuxenstudier
som ett skrivbord med dator som symboliserar utbildningsanordnaren. Carita färdigställer bilden med en figur som med tunga steg närmade sig studier, men kommer därifrån rakryggad och leende:
Carita:
Intervjuare:
Carita:

Mm men nåt sånt det är liksom bara en känsla, att det var ganska tungt
och så vart det mörkt och jobbigt, men den det ledde till nånting
Mm och det var det här med självförtroende och trygghet.
Jag vart några centimeter längre, och jag tror att eh nu betyder ju inte
jag vet att jag kommer träffa på motgångar och elände och allt men det
hör ju till livet, men jag kanske kan ta det lite, bättre på nåt sätt för att
jag har inte fattat så mycket att det behöver inte vara fel heller ibland
när det går galt, eller går ja inte riva upp allt jag behöver inte ta så illa
vid mig, utan man gör så gott man kan.
(2:25)

Utsnittet visar hur nuet kontrasteras mot hur det var förut, ”det var ganska tungt och så
vart det mörkt och jobbigt men det ledde till nånting”. De sammanfogas till att det ena
inte finns utan det andra. Utan utbrändhet hade hon inte börjat studera och utan studier
inte format om livet. Själva eländet framstår som förutsättning för förändring till det
bättre. Nuet relateras också till en framtid som framställs nyanserat. Att livet i dagsläget
värderas som gott är ingen garanti för framtiden ”jag vet att jag kommer träffa på motgångar och elände”. När hon tillfogar ”det hör ju till livet” görs framställningen till ett
slags objektivt faktum. Den springande punkten är snarare hur man förhåller sig till det
som händer. Två bilder framtonar som förankras tidsmässigt till då respektive nu. Den
bild som refererar bakåt framställer motgångar som misslyckande. De får stort utrymme, sätter det mesta ur spel eller som Carita formulerar det att ”riva upp allt”. Alla
sammanhang tillåts att rasa samman som dominobrickor i följd, faller en faller alla. Man
drabbas av omständigheterna, eller ställs till svars för det undermåliga resultatet. En
alternativ bild refererar till nuet och framställer vågrörelser som naturlig rytm. Motgångar är en sida av livet som varken behöver bli särskilt omfattande eller få katastrofala konsekvenser. Man får helt enkelt ta det onda med det goda. Som Carita formulerar
det ”jag kanske kan ta det lite bättre” och ”jag behöver inte ta så illa vid mig”. Att ett
sammanhang är i gungning leder inte med automatik till problem på alla fronter. I själva
verket kan motgångar skapa möjligheter, visa vägen till något annat ”det behöver inte
vara fel heller ibland när det går galt”. Att göra ”så gott man kan” kan vara vackert så.
Framställningen kan också förstås som att yrkesidentiteten, som har framträdande plats i
livet, får leva sida vid sida med eller om man så vill konkurrera med andra betydelse202
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fulla identiteter. Annorlunda formulerat, livet består inte enbart av arbete. Med ett
sådant synsätt förefaller man kunna förhålla sig distanserad till yrkesidentiteten. Som vi
tolkar det framställs vuxenstudier som vändpunkt i livet, något som görs relevant i olika
sammanhang och relationer.

Identiteten som förebyggande sjuksköterska
Carita driver numera ett eget företag i sjukvårdsbranschen som arbetar med naturprodukter. Identiteten som företagare kombineras med halvtidsanställning som sjuksköterska:
Intervjuare:
Carita:

Men om vi börjar, vad gör du idag vi sitter ju på din mottagning.
Jaa vi sitter på min mottagning jag har min lilla mottagning här ja, och
den kör jag deltid och sen jobbar jag även femtio procent som sjuksköterska då för att jag hade tänkt mig och ha det här på heltid, men av
flera olika orsaker dels tyckte jag att det skulle vara jätteskönt och få va
själv och få styra och ställa men jag upptäckte efter ett tag att det här
blev ju väldigt ensamt här nere inte ha nån och prata med på hela
dagarna [gemensamt skratt] förutom då man hade ju då sina patienter,
så eh då tänkte jag det är nog inte så dumt och börja jobba, så jag fick
ett bra jobb som är då måndag till fredag som jag då kan flexa med
tider så jag kan anpassa bägge jobben ihop så att.
(2:1)

Utsnittet visar att vardagen delas mellan två arbeten. I båda fallen används yrkesidentiteten som sjuksköterska. Men Carita skiljer mellan de två sammanhangen genom att
beteckna det ena som ”mottagning” och det andra som ”sjuksköterska”. Identiteten som
egen företagare placeras i förgrunden på mottagningen. Carita framställer arbetet som
företagare som självständigt och befriat från påtvingade sociala relationer ”det skulle
vara jätteskönt och få va själv och få styra och ställa”. Det kan ställas mot arbetet före
sjukskrivningen som beskrivs med markörer som ”kvinnoyrken” och ”tjafs”. Att låta
erfarenheten som sjuksköterska fungera som kontrast löper genom hela utbildningsbiografin. När vi följer resonemanget i utsnittet formas en vändpunkt. Vad Carita till en
början föreställde sig som önskvärt blev annorlunda, det ”blev ju väldigt ensamt här
nere inte ha nån och prata med på hela dagarna”. Hon saknade socialt umgänge med
arbetskamrater ”då tänkte jag det är nog inte så dumt och börja jobba”. Arbetet som
egen företagare blev helt enkelt väl ensamt. För att få socialare dagar sökte hon sig till
en arbetsplats utanför det egna företaget där hon arbetar halvtid som sjuksköterska. Som
vi tolkar det vänder motsträviga identiteter som sjuksköterska och som arbetskamrat till
följsamhet. Carita återvänder alltså till det välbekanta jobbet som sjuksköterska som
hon bestämt avfärdade under studietiden. Hur kan vi förstå det? Hon skiljer mellan
tidigare och nuvarande arbetssituation inom samma yrke:
Och så tycker jag väl det är lite roligare och jobba numera förebyggande och jag läste
en så bra kommentar i nån tidning där det stod att huvudvärk det beror inte på brist på
magnecyl va, och det kan man lite grann tro ibland inom vården att vi jobbar så att har
man huvudvärk så får man värktablett, med det är inte där problemen ligger, och jag
vill mer jobba på det sättet att försöka då, man ska lära känna sig hur man själv funkar
själv och kanske klura ut vad det egentligen beror på att man får huvudvärk så att man
kan göra nåt åt problemet istället för och bara ge, så det är lite så jag tycker det är
roligare och jobba då.
(2:9)

203

Kapitel 10

Som utsnittet visar berättar Carita hur olika man kan arbeta i vården. Genom att använda en källa utanför den egna erfarenheten backas det hon säger upp som fakta ”jag
läste en så bra kommentar i nån tidning”. I ena fallet framställs vården som åtgärdsorienterad, att helt enkelt lösa de problem patienter har med lämplig medicin. Identiteten
som sjuksköterska handlar om att åtgärda uppkomna svårigheter ”har man huvudvärk så
får man värktablett”. I andra fallet används argumentationslinjen om vården som förebyggande. Patienten framstår som aktör som i samtal med sjuksköterskan fokuserar
orsaker, ”man ska lära känna sig hur man själv funkar själv och kanske klura ut vad det
egentligen beror på”. Den senare yrkesidentiteten som sjuksköterska föredrar Carita
”jag tycker det är roligare och jobba då”. Att ”jobba numera förebyggande”, få tid för
samtal med varje patient samt att ”informera” (2:9) fungerar som markörer för identiteten. Berättelsen om vuxenstudier som förändring handlar om att identiteter kan framställas på andra sätt. Yrkesidentiteten är en central sida som gärna får utrymme i livet,
men att arbeta åtgärdsorienterat tror hon inte på. Även om hon återvänder till samma
yrke efter studierna är de aktiviteter som knyts till identiteten annorlunda. På så vis blir
arbetet intressant och stimulerande. Engagemang, arbetslust liksom ork återvänder och
driver henne ”jag kan jobba tjugofyra timmar men det ska jag göra för jag tycker det är
roligt, jag är inte nån Florence Nightingale här inte!” (2:26).

Identiteten som allmänbildad företagare
Ett annat sätt att förstå hur vuxenstudier formar en vändpunkt i relation till yrkesarenan
är att Carita använder ytterligare en identitet, som företagare. Hon för fram studierna i
Företagsekonomi, parallellt med dessa får planerna att starta eget företag fäste. Carita
har ännu inte slutfört kursen och överskridit gränsen för rekommenderad tidsåtgång,
men framhåller den som avgörande för hur hon hanterar sitt företag. Hon säger ”sen
tjuvläste jag väl framåt för egen del även fast jag inte skicka in frågorna hade nytta av
boken” (2:8). Ekonomikunskaper görs relevanta genom att känna till begrepp och förstå
logiker man använder i identiteten som företagare. Carita exemplifierar med bankkontakter vid själva företagsstarten. Hon känner sig säker formulerat som ”ändå insåg kanske att det inte var så farligt” (2:7) och ”så fatta man ju lite vad dom prata om” (2:8).
Kunskaperna används för att få tillträde till och bli en aktör i olika sammanhang som
knyts till identiteten som företagare. Även Svenska kommer till nytta. Det handlar om
att skriva brev till myndigheter och kunder. Studier i ämnen framställs också som allmänbildande, något Carita ser relevans med dagligen:
I det här yrket som jag har så träffar jag ju väldigt mycket folk, och det är ju alla kategorier av människor kan man ju säga, och då tycker jag liksom det är roligt om man
kan eh spinna på en konversation när någon börjar prata om nånting liksom att man
har lite hum om, så det kan vara roligt och ja prata vidare då va, och det kan ju vara
olika beroende på vem man träffar, för människor men att man har åtminstone så man
kan föra en konversation, och inte är precis korkad [skratt] utan kunna det då.
(2:18-19)

Yrket innebär sociala kontakter med olika människor, vilket markeras med orden ”alla
kategorier”. Carita framhåller samtal som centralt i dagliga möten, som företagare i relation till kunder och som sjuksköterska i relation till patienter. Hon framställer det som
en fakticitet att förhålla sig till ”i det här yrket som jag har så träffar jag ju väldigt
mycket folk”. Att hantera olika människor kommunikativt värderar hon som betydelsefullt, som ett sätt att vara professionell sjuksköterska och företagare. Vuxenstudier görs
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relevanta genom olika ämnen som används för att just kunna ”föra en konversation”.
Kunskaper och allmänbildning fungerar på så vis som resurser för att iscensätta identiteten som allmänbildad yrkesmänniska. Att vara allmänbildad innebär att känna till lite
av varje, ”att man har lite hum”. Gör man det kan man också kommunicera med de
flesta människor. Även om man möts som sjuksköterska och patient kan skillnader
överskridas, kommunikationen löper problemfritt. Själva kontrasten till allmänbildning
är att vara ”korkad”, så vill inte Carita framstå som professionell. I vuxenstudierna har
hon genom innehållslig återkoppling från lärare och examinatorer fått ett slags kvitto på
sin allmänbildning. Carita formulerar det som ”så kände jag liksom att jag är väl inte
precis korkad” (2:9). Sammantaget, yrkesidentiteter vänder från motsträvighet till följsamhet och fördelas i dagliga livet mellan olika sammanhang.

Identiteten som välmående partner
I Caritas berättelse får identiteten som partner framträdande plats. Här framtonar bilden
att förra arbetssituationen och själva sjukskrivningen påverkade relationen till sambon.
Vi pratar om den ekonomiska skillnad som kan uppstå när arbete ersätts av studier, som
kan skapa bekymmer i familjelivet. Carita säger att de visserligen känt av det, men
annat tillskrivs större betydelse:
Intervjuare:
Carita:

Intervjuare:
Carita:

För det måste ju blivit en [ekonomisk] förändring för er också?
Ja det blev det men han var så pass vettig så när han förstod vad det
handlade om, och han såg att jag helt plötsligt började må bättre och
jag började orka med lite socialt liv helt plötsligt kunde börja att jag kom
hem och inte var ilsken som ett bi, irriterad du vet va det är fräste och
spottade och allt och helt plötsligt märkte han att jag började tycka att
saker var roligt, och då sa han ju det att det är ju definitivt värt det va,
så det är liksom han har aldrig inte en gång gnällt över det, så han
tyckte liksom att det han såg att jag förändrades till det positiva och då
tyckte han liksom att det.
Så han har stöttat dig både både tänker jag alltså materiellt och sen
även psykiskt det här och heja på?
Jaa det har han gjort så det och jag vet inte annars om jag hade haft
styrkan att göra det kanske med.
(2:21)

I utsnittet framställs markanta skillnader för hur identiteten som partner framställs.
Tidigare var hon ”ilsken som ett bi” samt ”fräste och spottade”. De metaforer som används gör beskrivningen påtaglig. Hon framstår helt enkelt som omöjlig att hantera,
oavsett vem man är som partner. Otvivelaktigt gick den oönskade arbetssituationen ut
över förhållandet. Vuxenstudierna framstår som den vändpunkt som förändrar situationen ”helt plötsligt märkte han [sambon] att jag började tycka att saker var roligt”.
Formuleringar som att ”må bättre” och ”orka med lite socialt liv” visar rörelser som
formas. Sambon blir vittne till förändringar och används som tillförlitlig källa för att
beskriva processens riktning ”han såg att jag förändrades till det positiva”. Om han till
en början hyste tveksamheter till att arbetet var själva orsaken till slitningar i relationen,
framstår den förändrade identiteten som partner som resurs för att forma vuxenstudierna
till ett gemensamt projekt. Att göra livet gemensamt och finnas med i varandras projekt
framstår som centralt i relationen. Sambon stöttade studierna ”då sa han ju det att det är
ju definitivt värt det va”. Repliken ska ses i ljuset av den ekonomiska förändring som
deltagande i vuxenstudier kan medföra. Som Carita framställer det placerade sambon
välmående och förhållande framför materiell förändring. Framställningarna vävs kring
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två logiker, ekonomi respektive hälsa och välmående, som framstår som varandras kontraster. Ekonomi sätter materiella förhållanden som förgrund i livet. Carita använder
vårdbiträden hon möter i arbetet som exempel och formulerar det som ”man märker ju
dom vill ju mycket va men jag tror det är stopp många gånger hemifrån, tyvärr” (2:20).
Det handlar om att människor inte vill göra materiella uppoffringar som ofta krävs för
att studera. I identiteten som partner ingår att bidra till hushållet så en bestämd standard
kan upprätthållas. En alternativ framställning värderar välmående, hälsa och intressen.
Identiteten som partner handlar om att vara lojal med varandras projekt i livet. Mot det
väger begränsad ekonomi lätt. Som Carita formulerar det var sambon ”så pass vettig så
han förstod vad det handlade om”. Ordet ”vettig” demonstrerar att välmående placeras i
förgrunden. Motsatsen är att ”gnälla” över att studier betyder mindre pengar. Carita
sammanfattar med orden ”det vart nog för oss bägge två tror jag vart det bättre” (2:21).
Det kan formuleras som att vuxenstudier blir en vändpunkt, identiteten som partner vänder från motsträvighet till följsamhet.

Identiteterna som social arbetskamrat och väninna
Intrigen vuxenstudier som vändpunkt i livet är relevant i de flesta sammanhang. Återvänder vi till första samtalet med Carita framstod livssituationen som avvikande från
mönstret. Hon värderade ensamhet och valde bort socialt umgänge i såväl studier som
fritidssammanhang. Carita verkade helt enkelt ta paus från relationer, de odlades sparsamt med några få väninnor. Det ser annorlunda ut efter vuxenstudierna. Identiteterna
som väninna och arbetskamrat framställs på andra sätt:
Carita:

Intervjuare:
Carita:
Intervjuare:
Carita:

Jag känner ju mycket mer idag att vill jag göra nåt så då gör jag nog
det, och tror jag på nån grej så kan jag va väldigt starkt även om jag har
tio personer emot mig så. Men samtidigt med ödmjukhet mot vad andra
tycker, så det är inte det där tjurskallig är jag inte men liksom jag näe.
Du står på dig?
Och där har jag nog förändrats lite förr var jag sådär lite att jag svängde
lite mera utifrån vad folkJaa? Liksom vände lite mer efter vad andra, bekväm?
Ja lite vem jag prata ja det kan man nog säga lite mer bekväm var jag.
(2:22)

Utsnittet visar hur Carita driver logiken om förändring, kontrasterar mellan då och nu.
Hon formulerar det som ”förr var jag sådär lite att jag svängde lite mera utifrån vad folk
[tyckte]”. Nu är det snarare så att ”tror jag på nån grej så kan jag va väldigt starkt även
om jag har tio personer emot mig så”. Den kvantitativa markeringen tio mot en ger
beskrivningen tyngd. Aktiviteter i grupp beskrivs på olika sätt och refererar till skilda
tidsmässiga nedslag. Att vara gruppmedlem kan handla om anpassning. Carita exemplifierar med hur det var tidigare då det framstod som självklart att vara alla till lags, fixa
och ställa upp. Hon reflekterar kring att identiteterna som sjuksköterska, arbetskamrat
och väninna iscensattes med den logiken vilket tillgodosåg behovet av att bekräftas,
”klart man var ju omtyckt och populär va men jag slet ju som ett litet djur för och vara
alla till lags”. Det ställer Carita mot gruppmedlemskap som förhandling. Att delta i
sociala sammanhang och odla relationer betyder inte att anpassa sig helt efter andra.
Idag sätter hon gränser, andra kan få ”vänta tills i morgon nästa vecka”. När deltagande
i grupp handlar om att förhandla, engagera sig men samtidigt sätta gränser blir det möjligt att vara väninna och arbetskamrat. Att vara social, umgås med väninnor på fritiden
och arbetskamrater på jobbet framstår inte längre som något att undvika. Tvärtom ingår
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Carita i olika gäng, relationer till såväl forna som nya arbetskamrater och andra odlas.
Samma kväll som den sista intervjun görs ska hon på pubrunda med några väninnor.
Vuxenstudier som vändpunkt i livet handlar om att identiteter förändrats. Att Carita är
annorlunda än tidigare driver berättelsen. Studierna framställs som betydelsefulla för
skillnader formulerat som ”hade jag inte läst då vet jag ju inte om jag hade tuffat till
mig” (2:22).

Carita – en vuxenstuderande på Liber Hermods flexgymnasium
Vi drar så samman trådarna kring Caritas utbildningsbiografi, hur identiteter iscensätts i
vuxenstudier. Berättelsens intrig är vuxenstudier som vändpunkt i livet, något som har
betydelse för yrkesidentitet, liksom att vara partner, väninna och arbetskamrat. Men vi
börjar med att resonera kring hur Carita förhåller sig till undervisningens anspråk på
deltagarpositioner genom att teckna några huvudlinjer i biografin. Undervisningen
kräver att man är studieintresserad, förändringsbenägen, självständig eller skötsam. Bilden som framtonar är att Carita agerar följsamt som deltagare, hon faller in i mönstret
som hand i handske. Som utbildningsbiografin beskriver är spelet mellan en motsträvig
yrkesidentitet och en följsam deltagaridentitet ett framträdande tema. Avståndstagandet
från den forna arbetsarenan handlar också om könsidentitet på så vis att Carita vill vara
en allmänbildad kvinna. En motsträvig identitet som partner rör sig och visar följsamhet. Mot den bakgrunden framstår vuxenstudier som kontrast till yrkeslivet som sjuksköterska, studieintresse och förändringsbenägenhet markeras. Självständighet synliggörs genom själva studieformen som kräver ansvar för arbetsprocesser. Skötsamhet
visas genom sättet att anpassa sig efter studiehandledning, litteratur och tidsramar
liksom kommunikation med pedagoger. I ett fall vänder deltagaridentiteten från följsamhet till motsträvighet. Ämnet Samhällskunskap, som till en början framstod som
kraftfull markör för allmänbildning, tappar relevans. Utbildning på högskolenivå
framstår inte längre som enda vägen till arbete. Istället väljs Företagsekonomi vilket ses
i ljuset av planerna på att återvända till arbetslivet tar form. Deltagaridentiteten vänder
från motsträvighet till följsamhet. Men för att satsa på sitt företag vänder deltagaridentiteten återigen, från följsamhet till motsträvighet. Carita hoppar helt enkelt av studierna.
Vuxenstudier som vändpunkt i livet knyts till identiteterna sjuksköterska och företagare,
liksom partner, arbetskamrat och väninna. Studier skapar skillnader mellan då och nu,
livet före respektive efter vuxenstudierna ser olika ut. Yrkesidentiteterna som förebyggande sjuksköterska och allmänbildad företagare kan betraktas som vändning från
motsträvighet till följsamhet. Identiteten som partner vänder också från motsträvighet
till följsamhet, slitningar omvandlas till en fungerande relation. Att vara social arbetskamrat och väninna visar på samma sätt hur motsträvighet ersätts av följsamhet. Istället
för att undvika sociala sammanhang söker hon sig till sådana.

Följsamma och motsträviga identiteter i vuxenstudier
De fyra utbildningsbiografierna illustrerar hur vuxenstudier och levnadsbanor flätas
samman. Frågan som drivit tolkningar är vilka identiteter som görs relevanta, hur de
iscensätts och förhåller sig till varandra i dagliga livet. Om vi avslutningsvis tar ett samlat grepp över utbildningsbiografierna; vad berättar de? Det är påfallande att varierade
identiteter görs relevanta i förhållande till utbildning, att vara såväl företagare som förälder, man och partner för att nämna några. Samtidigt bildar könsidentiteter ett mönster,
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att vara man, kvinna och partner återkommer på olika sätt i biografierna. Likaså yrkesidentiteter, det handlar om att få och byta arbete eller utvecklas som yrkesmänniska. Att
just dessa identiteter framhålls i relation till vuxenstudier är kanske inte så märkligt. De
framstår som framträdande i vuxenlivet, centrala inslag i levnadsbanan. Ser vi så till
själva framställningen av identiteter framtonar återigen mångfald. Istället för att tudela,
homogenisera och generalisera markerar studiens perspektiv att sättet att framställa en
och samma identitet kan variera. Kvinnorna Petra och Carita faller under samma biologiska beteckning, men som vi förstår det kopplas olika aktiviteter till deras könsidentiteter. I Caritas fall handlar sambolivet som partner om att göra gemensamma projekt,
att förenas kring liknande intressen och umgås i samma vänkrets. För Petra framstår
identiteterna som maka och mamma som centrala. Men Petras aktiviteter utgår från det
motsatta i relation till Carita. Petra ordnar tillvaron så att hon och maken ansvarar för
särskilda områden. Petras sätt att resonera påminner om Asads. Utbildningsbiografin
visar hur kön skapas genom åtskillnad, att vara man är att ägna sig åt andra aktiviteter
än kvinnor. Vi skulle i själva verket kunna argumentera för att Asad och Petra gör liknande könsidentiteter relevanta i relation till vuxenstudier. Trots att de två biografierna
är olika, liknar de varandra på den här punkten, de skapar skillnad till motsatt könsidentitet. Då vuxna placerar samma identitet i förgrunden, framstår de vid närmare betraktelse som heterogena. Riktas uppmärksamheten mot hur identiteter iscensätts luckras
kategorier upp och kan, som i det här fallet, förena vad som ibland framställs som motsatsförhållanden, att vara kvinna eller man. Resonemanget spelar upp för att determinerande och schabloniserade föreställningar, att kvinnor agerar si och män så i utbildning
kan ifrågasättas.
Placeras yrkesidentitet i förgrunden framstår arbete som en central aktivitet för vuxna.
Ser vi närmare på yrkesidentitet i utbildningsbiografierna visar det sig att olika kopplingar görs mellan utbildning och arbete. Det blir intressant att betrakta vuxenutbildning
i relation till olika förhållningssätt till arbete. Vi formulerar det som att söka framgång i
arbete, trivsamt arbete, acceptabelt arbete och stimulerande arbete. På så vis ramas
arbete in på varierade sätt, yrkesidentiteter knyts till skilda aktiviteter och andra identiteter som görs relevanta. Samtidigt finns likheter utbildningsbiografierna emellan.
Micke tillskriver yrkesidentitet framträdande plats, att få ett välbetalt och statusfyllt
arbete framstår som centralt. Vänder vi oss till Carita påminner hennes sätt att resonera
om Mickes. Lön och status får visserligen träda åt sidan i hennes berättelse då engagemang, ansvarstagande och intresse för jobbet hamnar i förgrunden. Deltagarna kan ändå
förenas kring att yrkesidentitet tar utrymme i livet. Arbete görs också relevant i Asads
och Petras utbildningsbiografier, men på annat sätt. Petra vill ha ett trivsamt jobb och
Asad ett arbete han kan acceptera. Båda framhåller arbete som försörjning, vad man
ägnar sig åt förefaller mindre viktigt. Jobb med rimlig lön, trevliga arbetskamrater och
inte alltför trista uppgifter är vad de söker. Om vi ser till hur yrkesidentiteter förhåller
sig till andra identiteter i dagliga livet visar utbildningsbiografierna ytterligare variation.
Mickes vardag handlar, utöver att vara egen företagare, om att ingå i olika grupperingar,
gärna som ledare. Carita framhåller identiteten som partner, att ägna sig åt gemensamma
aktiviteter. Petra markerar att det väsentliga är att vara förälder, något yrkesidentiteten
anpassas till. Asad placerar identiteten som vän i förgrunden, han träffar gänget dagligen. Det är så vi förstår olikheter i vuxnas iscensättande av identiteter i studier.
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Hur identiteter förhåller sig till varandra i livssammanhanget är en fråga utbildningsbiografierna kretsar kring. I berättelserna har vi använt följsamhet och motsträvighet5 för att
beskriva hur vuxna förhåller sig till olika anspråk. Strategierna riktar vår uppmärksamhet mot för det första deltagare som såväl fogar sig efter undervisningens anspråk
som motarbetar desamma.6 På så vis gestaltas, tillspetsat formulerat, både lydiga och
besvärliga deltagare. För det andra ses människors agerande i vuxenstudier i ljuset av
andra sammanhang i dagliga livet. Varken motsträvighet eller följsamhet är generella
drag. Som utbildningsbiografierna visar kan deltagare som motarbetar undervisningen
agera följsamt i andra sammanhang. Människor agerar inte heller konsekvent. I biografierna kan en och samma deltagare uppträda motsträvigt i en situation, för att växla till
följsamhet i en annan.7 För det tredje utgör undervisningens anspråk studieintresse, förändringsbenägenhet, självständighet eller skötsamhet resonansbotten i försöket att bena
ut i relation till vad och hur deltagare agerar. Nedslag i utbildningsbiografierna visar att
följsamhet kan visas genom aktiviteter såsom att rikta uppmärksamhet mot bestämt kunskapsinnehåll, vara engagerad och ansvarsfull gruppmedlem eller sitta tyst vid rätt tillfälle. Motsträvighet kan handla om att exempelvis agera ointresserat, skolka, vägra examination eller konfrontera pedagoger.
Utbildningsbiografierna visar kombinationer av strategier och identiteter. Vuxenstudier
och levnadsbanor flätas samman på oförutsägbara sätt. Det betyder att spelet mellan
olika sammanhang visar att studiegångar synes sätta spår, oavsett följsamma eller motsträviga deltagaridentiteter. Med utgångspunkt i utbildningsbiografierna inspireras vi att
i kommande diskussionskapitel resonera kring teknologier som opererar i namn av livslångt lärande. Vuxenutbildning framstår som en framgångsrik disciplineringsarena och
motsträvighetens möjligheter anas.

5

Hansen (1998). I en studie om glesbygd använder författaren motsträvighet på liknande sätt. Begreppet
markerar att den makt som utövas i sammanhanget kan accepteras, även om människor försöker begränsa
dess verkningar. I utbildningssammanhang har begreppen motstånd och motkultur använts (Willis, 1977),
men kan kritiseras för att bli totalitära och deterministiska.
6
En parallell kan dras till Hammersley & Turner (1984, s 161–175) som menar att forskare uppmärksammar deltagare som motarbetar skolan, snarare än framgångsrika studerande.
7
Furlong (1984, s 145–160) för ett liknande resonemang genom begreppet ”interaction sets” och framhåller att elever agerar i relation till hur de definierar situationen.
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Livslångt lärande
– följsamhetens villkor och motsträvighetens möjligheter
År 1997 sjösattes projektet Kunskapslyftet (KL), den största satsningen på vuxenutbildning som genomförts i Sverige. Under en femårsperiod tilldelades kommunerna 19
miljarder, och organiserade verksamhet motsvarande 444 000 årsstudieplatser på heltid
(exklusive basorganisationen). Av alla som deltog var ca hälften arbetslösa. Efter år
2002 tog en första övergångsperiod vid där kommunerna fick fortsatt statligt stöd. Uppdraget vidgades till att inte bara som tidigare gälla arbetslösa utan "alla" vuxna,
exempelvis människor med funktionshinder, de som behöver särskilt stöd i studier, de
som behöver förnyad yrkesutbildning och personer från andra länder. Kort sagt de som
av ett eller annat skäl, som det formuleras, ”missat” sin gymnasieutbildning. Avsikterna
med KL var att minska arbetslösheten, utveckla och förnya vuxenutbildningen, minska
utbildningsklyftorna och öka förutsättningar för tillväxt. Efter KL betonades vuxnas
lärande som tillväxtfaktor, en investering för både enskilda medborgare och samhället.1
Den omfattande satsningen på vuxenutbildning kan ses som en svensk mobilisering,
men även andra nationer har rustat sig. Utbildning framställs som ett verktyg för att
hantera information, infrastruktur och kompetens, men också bevaka kulturella och
humanistiska inslag.2 Utbildning förefaller lösa olika dilemman och innefattar alla
människor.
Diskursen livslångt lärande framstår som en global och allomfattande rörelse.3 De
massiva argument för utbildning som reproduceras gör det inte enkelt att förhålla sig
kritisk till framhållna förtjänster och undandra sig projektet. Avhandlingens titel ”Iscensättande av identiteter i vuxenstudier” fokuserar hur detta i det närmaste totaliserande
projekt förhandlas. För att förstå samhälleliga påverkansprocesser betraktar vi begreppet
styrningsmentalitet som användbart.4 Uppmärksamheten riktas mot maktrelationer eftersom själva begreppet antyder styrning av tankevärldar eller föreställningar om man så
vill. I tankefiguren finns antagandet att makten i det moderna samhället är decentraliserad. Poängen är att decentraliseringen involverar expertis med skilda uppdrag, men
med samma politiska uppsåt. Den sofistikerade formen presenterar styrning som utspridd med många kanaler, men som i grunden producerar en och samma norm. Denna
avancerade liberalism verkar genom befolkningens egna val i relation till alla identiteter, från välorienterade konsumenter till upplysta arbetare.5 Styrningsmentaliteten verkar kraftfullt då medborgare görs till autonoma och ansvariga för val på livets alla områden. Styrningen kan ses som framgångsrik i de fall då människor reproducerar tanke1

Myndigheten för skolutveckling dnr 2003:231 (s 4–9, s 36–37).
SOU 2000:28; Prop. 2000/01:72.
3
Edwards (1997); Edwards & Usher (2001).
4
Resonemanget utgår från teoretisk väv och referenser i kapitel 2, om inget annat anges.
5
Rose (1995, s 43–49).
2
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sätt som för-givet-tagna, de framhålls som sprungna ur egna initiativ. Ska då mänskligt
handlande betraktas som determinerat och ofritt? Perspektivets förtjänst är att svaret på
frågan måste bli nej. Oförutsägbarheten liksom förhållandet mellan politisk styrning och
mänskligt oberoende uttrycker en del av vår frihet.6 Resonemanget spelar upp för förhandlingar på olika arenor och vad som är möjligt i vuxenstudier. I det här kapitlet diskuteras så tre teman inramade av tänkande kring styrningsmentalitet; vuxenutbildning
som marknad, undervisning som standardiserat anspråk, samt vuxenstudier som
inkludering och exkludering. En metafor som används för att överskrida gränsen mellan
inneslutnings- och uteslutningsmekanismer är livslångt lärande som följsamhetens
villkor och motsträvighetens möjligheter.

Vuxenutbildning som kundorienterad marknad
Metaforen livslångt lärande löser upp institutionella gränser.7 Lärande antas även ske
utanför utbildningsinstitutioner. Människor ställs på så vis inför massiva krav på att lära
livet ut, man ska lära sig ständigt och överallt. Samtidigt betonas formella studiers
betydelse. Man får aldrig slutgiltig examen, det finns alltid kunskaper att utveckla.
Ingen synes kunna framleva livet utan att delta i studier. Den nationella KL satsningen
förväntades utformas av de enskilda kommunerna. I Nystad tillsattes en särskild projektgrupp vid sidan av vuxenutbildningens basorganisation. Projektgruppen hade erfarenheter från studie- och yrkesvägledning, studieadministration, kommunalpolitiskt och
fackligt liv, lokalt näringsliv, studieförbundsverksamhet, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Projektgruppen framstod som skickliga ambassadörer för livslångt lärande
med god kännedom om de arenor som binder samman hela projektet. Återvänder vi till
begreppet styrningsmentalitet är en förutsättning för styrning kunskap om det som ska
styras. Vi menar att kommunen sitter med trumf på hand. Projektgruppen var väl insatt i
det politiska projektet med KL och hade god insyn i hur de vuxna i kommunen resonerade kring studier. Gruppens samlade erfarenheter framstår som det ideala mediet för
att överskrida gränsen mellan utbud och efterfrågan i vuxenstudier. Projektledaren beskriver den utbildningssyn som råder i kommunsammanhanget:
När du pratar med en individ så styrs individens behov utav dom erfarenheter du har
och du vet att du har begränsningar själv. Det styrs utav det. Om du inte hade några
som helst begränsningar vad skulle du vilja göra då? Ja, då skulle jag vilja vara författare och sitta på Hawaii och skriva. Men då tänker man ju efter själv. För det första
är jag ju oduglig på och skriva och så tål jag inte värmen utan det får nog bli CNCsvarvare.
(Björn, projektledare september 1998)

Mönstret bland deltagare är att de valde studier som kunde kopplas till nuvarande eller
framtida arbete. Efterfrågan styrdes utifrån vardagliga sammanhang som lokalsamhället
Nystad medger, få skapade utbildningsvägar som såg annorlunda ut. Villkor för deltagande formas alltså just i skärningspunkten mellan det utbud av vuxenstudier som
erbjuds och deltagarnas levnadsbanor. En kommunal vuxenutbildning skapades med
logikerna kvalificering, rehabilitering och socialisering. Kortutbildade framstod alltså
omvänt som okvalificerade, sjuka eller olyckliga och utanför demokratiska sammanhang. Deras liv och strategier skulle helt enkelt korrigeras. Livslångt lärande erbjöds på
en brokig marknad med olika utbildningsanordnare, för alla och envar. På så vis
6
7

Rose (1995, s 57–58).
Edwards (1997); Edwards & Usher (2001); Edwards & Nicoll (2004).
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framstår deltagande som ett individuellt projekt, det är upp till medborgare att själva
anta de möjligheter utbildning erbjuder. När studier framställs som obegränsade möjligheter blir konsekvensen att oavsett om vuxna tackar ja eller nej till utbildning är ställningstagandet aktivt. Människan framstår som självständigt subjekt med förmåga att
styra och ansvara för sitt liv.8 Tillspetsat formulerat betyder det att den som avstår
livslångt lärande och vuxenstudier får skylla sig själv. Utbildningsmarknaden innebar
att medborgare som intresserade sig för studier positionerades som kunder. Som kund
på en marknad informerar man sig och väljer bland erbjudanden, i det här fallet olika
utbildningsanordnare.9
Vuxenstudier i Nystad syftade till att inkludera människor i samhället. I dessa processer
menar vi att utbildningsmarknadens mångfald hade betydelse. Människors vägar till
vuxenstudier visade hur alternativ placerades sida vid sida. Vem som hamnade hos
vilken utbildningsanordnare framstod knappast som slumpens skördar, utan som väl
övervägda val. För att människor skulle positioneras och positionera sig som deltagare i
vuxenstudier erbjöds skilda utbildningsanordnare. Deltagare i vuxenstudier är en
blandad skara, det finns ingen utbildningsinstitution som lockar alla. Framställningarna
om vad man ska ägna sig åt, hur samt med vilka medstuderande och pedagoger varierar.
Vuxna förefaller vilja ingå i studiesammanhang där identiteter som iscensätts förhåller
sig till andra relevanta identiteter. Det empiriska materialet illustrerar möjligen
betydelsen av att eftersträva mångfald i kommunal vuxenutbildning. Variation skapar
möjligheter för olika identiteter att inkluderas i studier. Institutionella skillnader krävdes
för att de vuxna skulle anamma projektet och bli studerande.
Mångfalden av anordnare lockade alltså olika vuxna till studier i Nystad. Utbildningsbiografierna visar hur levnadsbanor skiljer sig från varandra. Det kan formuleras som att
människor i ett och samma symboliska klassrum egentligen inte hade något gemensamt,
utöver att delta i vuxenstudier.10 Samtidigt synes varje utbildningsanordnare ha slagit an
bestämda identiteter hos människor. Mönstret som framtonar är att deltagargrupper
homogeniserades i förhållande till utbildningsinstitutioner. Vuxna som gjorde liknande
identiteter relevanta i relation till studier sökte sig till samma utbildningsanordnare. I
avhandlingen framstod en grupp på Folkhögskolan som ett tydligt exempel. Liksom
Asad framhöll andra deltagare identiteten som man, familjeförsörjare och vän. Studier
hanterades som en mötesplats att umgås med människor, gärna de man redan kände.
Vuxenstudier blev också en möjlighet eller sista utväg för att lösa ekonomiska bekymmer.11 På så vis markeras att studiefinansiering är centralt för att vuxna ska delta i studier. Samtidigt kan man ställa frågan hur själva deltagandet formas. Försörjning kunde i
det här fallet kombineras med lärande, men det var inte självklart. Snarare ersatte
vuxenstudier arbete, de likställdes på så vis med andra finansieringskällor. Den dynamik
som formades markerade motsträvighet i relation till undervisningens anspråk. Del-

8

Rose (1995, 1999).
Biesta (2004) hävdar att lärandets nya språk framställer utbildning i ekonomiska termer. På så vis blir
deltagaren konsument och demokratiska samtal kring studierna riskerar att komma i skymundan.
10
SOU 1996:47. Liknande framställning görs av studiecirklar och deras betydelse för människor. Till en
cirkel kommer var och en med sina särskilda intressen och projekt.
11
En parallell kan dras till Lundqvist (1989) som resonerar kring praktiska omständigheter kring deltagande såsom studiestöd. Liksom författaren menar vi att finansiering är centralt för att vuxna ska delta.
Samtidigt handlar det inte alltid om att finansiera studierna, utan om att studier ersätter arbete och blir en
finansieringskälla bland andra.
9
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tagarna uppträdde ofta kaxigt, skolkade liksom struntade i betyg och omdömen.12 Som
vi tolkar det kan valet av utbildningsanordnare hanteras som en fråga om identitet. Människors levnadsbanor gör olika identiteter relevanta i förhållande till utbildning. Det
handlar inte bara om att delta, utan också hos vilken anordnare och hur. Utbildningsanordnare kan alltså fungera som identitetsmarkör för att signalera vem man är och inte
vill vara, såväl i som utanför studier.

Undervisning som standardiserade anspråk på deltagarna
Att delta i studier betyder att förhålla sig till bestämda anspråk på vem man ska vara
som deltagare. Det visade sig att kravspecifikationer undervisningen ställde på deltagarna var desamma, oavsett ämne, pedagog och utbildningsanordnare. Deltagarpositioner som producerades var studieintresserad, förändringsbenägen, självständig eller
skötsam. Förenklat kan det formuleras som att människor, trots att de tog fasta på
institutionella skillnader vid valet av anordnare, faktiskt mötte i stort sett samma krav på
hur studerande ska vara. De placerades metaforiskt i samma klassrum. På så vis framstår undervisningens anspråk som standardiserade.13 Hur kan det förstås? I både förarbeten till KL14 och de signaler som gavs på nationell nivå betonades ny pedagogik och
studerandeaktiva arbetsformer:
… faktum är att kravet på kreativa arbetssätt som stärker självförtroende och flexibilitet redan finns i läroplanen (Lpf 94). Många inom såväl folkbildning som inom kommunal vuxenutbildning arbetar aktivt på att driva utvecklingen mot ett mer problembaserat lärande, ett processbetonat arbetssätt, etc. Deltagarna måste - framhålls det
ofta - tränas till ett eget ansvarstagande för sina studieresultat men också få ett större
reellt inflytande över verksamheten, framför allt i den vardagliga undervisningssitua15
tionen.

Diskursen livslångt lärande motverkar katedrala, lärarledda föreläsningar. Arbetsformer
såsom problembaserat lärande, projektorienterade- och tematiska studier samt grupparbeten framhålls. Även om deltagares olikheter markerades genom framställningar som
att beakta intressen och lärstilar, standardiserades synsättet på lärande. Kunskaper
utvecklas genom självständigt arbete som kan bedrivas flexibelt i klassrum, på bibliotek
eller hemma. Synsättet på lärande bygger på föreställningen om den vuxna människan
som aktiv, ansvarstagande och autonom. Lärande som aktivitet framstår som något
lustfyllt och naturligt tillfredsställande. Den vuxna studerande markeras som fri till
skillnad från barn, därför måste undervisningen organiseras kring principen om självständighet. Antar inte deltagare självständighetens utmaning arbetar pedagogerna för att
korrigera agerandet. Det finns helt enkelt bara ett sätt att lära på.16 Fokus förskjuts från
12

Dynamiken i den här gruppen vuxenstuderande liknar Willis (1977) studie om en grupp arbetarklasskillar som skapar motkultur i förhållande till undervisningens krav. Framtiden de ser för sig är industriarbete som kopplas till maskulinitet och status. Skoltillvaron framstår som kontrast, den associeras till
femininitet och underordning. Samtidigt menar vi att deltagarna inte agerar på samma sätt ständigt, utan
kan variera från situation till situation. Själva kategoriseringen av arbetarklasskillar understryker klassoch könsidentitet, som om de framställdes på samma vis.
13
Hargreaves (2003) diskuterar på liknande sätt och använder begreppet standardisering för att beteckna
utbildning i det postmoderna samhället.
14
Sohlman (1997).
15
SOU 1998:51 (s 141).
16
En parallell kan dras till Ball (1990) som resonerar kring skolledarskap. Det finns en bästa väg att styra
en skola. Likriktningen i ledarskap kan betecknas som moraliserande teknologi.
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pedagogen till interaktionen, vilket producerar deltagare som är både ansvarig och responsiv. Samtidigt är inte interaktionen tom den iscensätts utifrån ett avsiktligt lärande,
åtminstone i formell utbildning.17
När undervisningen återkommande framställs utifrån en enda princip blir det svårt att
föra fram alternativa tolkningar och kritiskt granska sanningsanspråken. Undervisningens käpphästar förefaller heller inte specifika för vuxenstudier. Snarare känns de igen
från olika nivåer i utbildningssystemet. Tillspetsat kan det formuleras som att kortutbildade och studieovana vuxna ställs inför samma anspråk på deltagaridentiteter som högskolestuderande. På så vis ligger det nära till hands att vuxenstudier får ensidiga förtecken, i själva verket blir motsatsen till livslångt lärande för alla. Drivs dagens vuxenundervisning av anspråk på deltagarpositioner som i själva verket utesluter människor
som inte är följsamma, alltså köper utbildningsprojektet utan förbehåll? Det betyder att
vuxenstudier som framställs som möjlighet till social mobilitet eller inkludering i
samhälleliga sammanhang i själva verket kan fungera motsatt och exkludera. Om det är
så föreslår vi större variation i undervisningen. Med varierade anspråk på deltagarpositioner, eller sätt att organisera vuxenstudierna, föreställer vi oss att andra deltagaridentiteter kan iscensättas. Samtidigt är vissa förbehåll på sin plats. Möjligen varierar anspråken på deltagarpositioner mer än den här studien visar.
Att undervisningen gjorde bestämda anspråk på deltagare betyder inte att de inordnade
sig i dessa positioner. Här fanns de följsamma som fogade sig efter kraven. De motsträviga opponerade sig, utmanade undervisningens normer för hur de borde agerat. Det
empiriska materialet visar hur följsamhet och motsträvighet växlar mellan situationer.
Strategierna illustrerar det komplexa spelet mellan vuxenstudier och andra sammanhang. Genom att lyfta fram förhandling som aktivitet markeras deltagarna som medaktörer i de dynamiker som skapades i undervisningen. Pedagogerna har inte situationen
som i ett järngrepp. De deltagare som finns i undervisningen har betydelse för vad som
är möjligt. Så är det oavsett om de entusiastiskt ger sig i kast med studierna, planerar
helgens fest, grubblar över hämtning på dagis, bestämmer kvällens middag, småpratar
med medstuderande eller gör upp affärer. Anspråket på självständighet som genomsyrar
undervisningen framstår som hegemoniserande. Det är så vi föreställer oss hur följsamma och motsträviga deltagaridentiteter iscensattes hos samtliga utbildningsanordnare.

I spänningsfältet marknadisering och standardisering
Med vuxenstudier som möjlighet till kvalificering, rehabilitering och socialisering framtonar bilden av en utbildning för alla. Diskursen livslångt lärande ger vid hand att
vuxenstudier är, kanske till och med bör vara olika. Liknande framställningar gjordes på
institutionell arena, vuxenstudier varierade mellan utbildningsanordnare. Metaforen
vuxenutbildning som marknad understryker att deltagaridentiteter kan iscensättas på
skilda sätt, olika vuxna kan inkluderas i studier. Väl i undervisning smalnar deltagaridentiteten, det finns i princip bara ett sätt att vara studerande.18 Placeras kommunal och
institutionell arena i förhållande till undervisningsarena formas med vår tolkning ett
spänningsförhållande. Å ena sidan råder logiken marknad och olikhet, å andra sidan
17

Fendler (2001).
Nesbit (1998) resonerar på liknande sätt kring att undervisningen i olika sammanhang framstår som
påfallande lik. Medan författaren synes inspirerad av ramfaktortänkande är den slutsats vi drar utifrån diskursiva perspektiv ungefär densamma.

18
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logiken standard och likhet. Förhållandet riskerar att omvandla inkludering till exkludering. Deltagare som inte lever upp till följsamhetens villkor har möjligen inget annat att
välja på än att avbryta vuxenstudierna.
Sätts resonemanget under lupp förefaller det bekymmersamt. Vuxenstudier framställs
ofta som möjlighet för människor att inkluderas i samhället. Men det spänningsförhållande som vi menar formas fungerar omvänt. I själva verket är det som sker att deltagare inkluderas liksom utesluts. Det skapas således gränser i det som verkade gränslöst. Att anspråken är samma mellan utbildningsanordnare understryker deltagarpositionerna, de blir likriktade. På så vis skapas normalitet för hur man ska vara som
vuxenstuderande. Deltagare i vuxenstudier ska iscensätta en bestämd identitet, det är
helt enkelt deltagaren det är fel på om identiteten avviker. Ett exempel som illustrerar
mekanismerna är undervisningens anspråk på deltagares självständighet. Studien visar
att deltagare som motarbetade anspråket möttes av repliken ”ni måste lära er ta ansvar
för studierna”. För vuxna som studerade, men inte placerade lärande i förgrunden, framstod det som motsägelsefullt att ta ansvar för något de i själva verket förhöll sig
avvaktande till. Diskursen livslångt lärande framhåller enskilda människor som ansvariga, något som också genomsyrar undervisningen. Att vara studerande betyder att ta
ansvar för studierna, gränser för vad som betraktas som rimligt eller normalt stakas ut.
Vänder vi så på resonemanget kan man ställa sig avvaktande till om vuxenstudier är
rimligt som svar på diverse dilemman. Utifrån principen om livslångt lärande framstår
det faktiskt så. Samhälleliga satsningar och finansieringssystem legitimerar mångfald av
deltagaridentiteter i vuxenstudier. Samtidigt utmanar olika deltagaridentiteter själva
undervisningens anspråk. Situationer skapar dilemman, vuxenpedagoger berättar att de
tvingas göra avsteg från pedagogiska övertygelser. Eller som en pedagog sa; ”Ska jag då
ge upp hela projektet att människor faktiskt behöver lära sig?” Om avsiktligt lärande
handlar om att reglera och förändra människor framstår det som omöjligt att erkänna
skilda deltagaridentiteter och samtidigt behålla professionaliteten. Även om det finns
anledning att vara kritisk till att utbildningssystemet i vid mening har svårt att hantera
andra deltagaridentiteter än följsamma, finns anledning att fundera över hur man stakar
ut erkännandets gränser. Till försvar för undervisningens anspråk kan olika argument
anföras. Om utbildning fungerar som socialisering av människor till olika sammanhang
i samhället ställs man egentligen inför liknande anspråk överallt.
Att rikta uppmärksamheten mot något bestämt, agera självständigt, vara skötsam och
visa förändringsbenägenhet är vuxenstudier som praktik inte ensam om. Det är lätt att
föreställa sig att arbetsgivare och samhälleliga institutioner förhåller sig på samma sätt i
mötet med arbetstagare, klienter och besökare. Vara flexibel, anpassningsbar och foglig
framstår helt enkelt som funktionellt i samhällsmaskineriet.19 Om vi ytterligare prövar
anspråken genom att skapa negationer kan studieintresse ställas mot ointresse, förändringsbenägenhet mot stabilitet, skötsamhet mot misskötsamhet och självständighet mot
osjälvständighet. Den fråga som reser sig är, vilka medborgare vill vi ha? Lite tillspetsat
kan man säga att människors sätt att framleva livet på annat vis än inom kategorierna
underkänns, de ska förändras. En väg kan vara att bli följsam deltagare i vuxenstudier.
Den avsedda konsekvensen skulle i så fall formuleras som att människor blir delaktiga
och tillhör samhället som fullvärdiga medborgare, även om de ogillar men deltar i
vuxenstudier. För att inkluderas är det möjligen nödvändigt att inordna sig i just detta
19

Wilson (1999) pekar på vuxenutbildare som bidragande till att skapa och upprätthålla dominerande
maktrelationer. På så vis framstår lärare som betydande maktutövare, de arbetar i diskursens namn.
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mönster. Utbildning framstår på så vis som en verksam disciplineringsapparat. Frågan
är, på vems villkor?

Deltagare som förhandlande aktörer
Deltagares utbildningsbiografier visar hur olika identiteter görs relevanta i vuxenstudier.20 Köns- och yrkesidentiteter återkommer i biografierna, men det förefaller oförutsägbart vilka och hur de framställs.21 Genom förhandlingsmetaforen bidrar deltagare till
de processer som formas. Som vi tolkar det empiriska materialet använder deltagare
olika identiteter som resurser i undervisningen. De möten som utspelar sig karakteriseras av både samförstånd och stridigheter. Undervisningens anspråk på självständighet
lyfter fram deltagares erfarenheter som resurs. Om deltagarna själva får avgöra dras
gränser mellan studier och andra sammanhang. Några deltagarröster; ”Varför ska dom
lyssna på mitt tjafs?” eller ”Jamen jag läser ju för och lära mig hur det är, inte vad jag
tror!” En annan variant framhåller motsatt hållning, de vuxnas erfarenheter och livssammanhang ska beaktas. Vissa studerande säger; ”Jag gillar inte och redovisa framme,
det liksom låser sig.” eller ”Han fattar att jag har det jobbigt nu, med skilsmässan,
ungarna och allt.” Ytterligare en variant är vuxna som placerar själva arbetsformen i
förgrunden. De formulerar sig; ”Pratar vi bara så där kan man ju säga vad man varit
med om.” eller ”Fast jag menar när hon går igenom matten och vill diskutera, prata
matte, vad vill hon att jag ska säga, jag vill räkna!” Det empiriska materialet visar alltså
att det ser olika ut när vi ser till hur vuxna betraktar erfarenheter i relation till undervisning.
Resonemanget visar att deltagare i vuxenstudier inte framhåller självständighet som
idealiskt i undervisningen. Snarare visar deltagarrösterna variation. Även om inte alla
pedagoger bekänner sig till dessa ställningstaganden, förefaller de vara i samklang med
diskursen livslångt lärande och studerandeaktiva arbetsformer. I själva undervisningen
betyder det att deltagare agerade motsträvigt, de motarbetade krav på såväl självstyrt
lärande som att utgå från erfarenheter. Pedagoger hanterade ibland situationen genom
att göra undervisningens krav till norm och tillskriva deltagare bestämda kategorier. De
vuxna kunde framställas som ointresserade eller oerfarna av studier, eller oresonabla om
man så vill.22 Genom att placera identiteter i förgrunden försöker vi göra en annan tolkning. Om de vuxna studerande tillskrivs samma aktörskap som pedagoger och andra
utbildningsföreträdare i studiesammanhanget handlar det snarare om förhandlingar. Deltagarna är aktiva i vad som kan formas och motarbetar undervisningsanspråk genom att
använda olika identiteter som resurser. Entreprenören vill driva sina projekt, medan
vännen vill umgås i kretsen. Mannen och kvinnan som iscensätter könsidentiteter
utifrån åtskillnad tillåter inte att de utjämnas. Företagaren vill lära sig ekonomi, industri-

20

Skilton-Sylvester (2002) beskriver på liknande sätt hur bestämda identiteter såsom mamma, syster,
partner eller dotter blir centrala för kvinnors deltagande i vuxenstudier. Författarens konklusion är att
gränser mellan olika sammanhang löses upp. Jarvis (2003) visar något liknande genom att peka på hur
kvinnors deltagande hanteras i familjen och vilka förhållningssätt deras manliga partners har.
21
I kapitel 1 redovisas forskning med liknande kunskapsintresse. Ofta utgör bestämda kategorier förgrund
såsom kön, klass eller etnicitet. Möjligen skiljer sig den här studien från andra på så vis att vi valt att hålla
kategorierna öppna, i den mån det är möjligt.
22
Även i forskning kan liknande förhållningssätt anas genom att vuxnas agerande tenderar att psykologieras. De studerande betecknas som sköra och känsliga, eller försvarar sig mot lärande (Gallacher m fl,
2002; Illeris, 2003; Crossan m fl, 2003).
216

Kapitel 11

arbetaren matematik och svenska men knappast tema/samhällskunskap.23 Kommunikatören föredrar grupparbete, medan skolpojken vill ha studieuppgifter.24 Givet en sådan
tolkning betraktas förhandlingar i undervisningen, såväl samförstånd som stridigheter
som en fråga om identiteter och identitetsanspråk.

Motsträvighetens möjligheter och pris
I avhandlingen har vi tolkat vuxenstudier med diskursiva perspektiv. Maktrelationer och
styrningsmentalitet är begrepp som inspirerat tolkningarna. En kritik mot att placera
makt i förgrunden är att sådana framställningar kan te sig dystra.25 Är människorna,
deltagarna i vuxenstudier, totalt utelämnade åt maktens verkningar? Med den teoretiska
inspirationen skulle vi kunna besvara frågan med både ”ja, självklart” och ”nej, inte
alls”. Makt är som beskrivits ett relationellt fenomen, det handlar om utövning men
också om motstånd. Man kan alltså foga sig efter liksom motarbeta maktens anspråk.
Föreställningen om styrningsmentalitet framhåller alltså människor som subjekt, aktivt
involverade i processerna. Visst tvång finns, liksom viss frivillighet. Annorlunda formulerat, maktrelationer kan befästas men också neutraliseras:
Dessa motståndspunkter finns överallt i maktnätet. Det finns alltså inte, i förhållande
till makten, en plats för den stora Vägran – revoltens själ, alla upprors centrum, revolutionärens rena lag. I stället finns det många motstånd av olika slag: möjliga, nödvändiga, osannolika, spontana, vilda, isolerade, samordnade, smygande, våldsamma,
26
oförsonliga, kompromissvilliga, egennyttiga, eller beredda till offer.

Citatet visar att maktrelationerna inte upphör, däremot kan de utjämnas. Vi har använt
strategierna följsamhet och motsträvighet för att gestalta maktens dynamik. Genom
nedslag i de empiriska fälten förs här resonemang kring maktrelationer, styrningsmentalitet och vad vi formulerar som motsträvighetens möjligheter och pris. Utbildning handlar om att människor ska disciplineras i bestämda riktningar. Annorlunda formulerat ska
handlingar korrigeras i enlighet med samhällets normer. Poängen med den avancerade
liberalismen är att människan importerar teknologier, självdisciplineringen fullbordas.
Vuxenutbildning framstår som en plats där människor fållas in och övervakas. De vuxna
ska bedömas på olika sätt, diagnosticeras och differentieras. För de följsamma synes
disciplineringsmekanismerna gå obemärkt förbi. De motsträviga däremot kan få betala
ett högt pris. Meriten som ger tillträde till en arbets- eller utbildningsmarknad riskeras
och man kategoriseras som avvikande.
Den kraftfulla satsningen eller mobiliseringen i Nystads kommun gjorde utbildning till
något man mötte överallt i vardagen. Eller som deltagaren Emma sa; ”Man kan inte ens
gå till affären och handla utan att dom håller på och tjatar om det där Kunskapslyftet”.
Hon var inte övertygad om förträffligheten med utbildning, men deltog ändå. Som ung,
arbetslös och kortutbildad framhöll samhällsföreträdare utbildning som vägen hon
23

En parallell kan dras till Measor (1984) som menar att ämnen som förväntas användas i framtida arbete
tillskrivs högre status än andra.
24
Alheit (1999); Alheit & Dausien (2002). Författarna beskriver på liknande sätt hur deltagande i vuxenstudier kan relateras till identiteter såsom klass, kön och etnicitet.
25
När liknande perspektivering används är det inte ovanligt att policies kring livslångt lärande studeras.
Som vi tolkar det framställs medborgare eller studerande som självklart underkastade samhällets disciplinering. Även om relationella perspektiv används, menar vi att motstrategier sällan beaktas.
26
Foucault (1980 i Hörnqvist 1996, s 234).
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skulle ta. För Patrik däremot fungerade utbildningsyran som inspiration; ”Jag tänkte,
men sitt inte bara där utan gör nåt vettigt, det är en gratischans!” Ser vi så till deltagarna
i vuxenstudier förhöll de sig olika till den utbildningsmarknad som skapades. De följsamma fogade sig, som kunder placerade de alternativ sida vid sida och valde. Patrik
illustrerar studier som att ägna sig åt något ”vettigt”. Att studera eller arbeta markerar en
normaliserad vardag, att vara arbetslös är det motsatta. Projektledaren beskrev i ett tidigt
skede sitt intryck; ”Det var som att öppna en dammlucka!” Människor synes ha inväntat
tillfället och när det väl kom visste många vad och hur de ville studera. Samtidigt fanns
deltagare som av studievägledare betecknades som ”vilsna” eller ”osäkra”. Vår tolkning
är att vilsenheten bestod i en slags beslutsvägran, de ville hellre att studievägledare föreslog ett passande utbildningsalternativ. Dessa deltagare kan beskrivas som motsträviga,
de motarbetade anspråket på att agera kunder. Istället lades valet ut på entreprenad,
utbildningsföreträdarnas ansvar markerades.
Om kommun och institutioner placeras i förhållande till deltagares levnadsbanor, synes
arenorna vara i samklang med varandra. Logikerna slog igenom, deltagarnas tolkningsrepertoarer visade liknande resonemang. Deltagare i vuxenstudier framhöll utbildning
som en väg att få eller byta arbete. Vuxna använde studier för att exempelvis bryta sjukskrivning, komma ifrån missbruk och kriminalitet.27 Berättelsens intrig är att de levt i
utkanten, men genom utbildning kan man på sikt återvända till samhället. Oavsett om de
vuxna fullföljt eller avbrutit förefaller studierna ha förändrat självet. Disciplineringen
framstår som effektiv genom att studierna betecknas som att ha skapat förändring. Deltagare importerade kommunens strategier och självreglering iscensattes. Vuxna kategoriserar sig som respektfulla, ansvarstagande, initativrika och värdefulla. Tolkningen blir
att Nystads vuxenutbildning kan värderas som framgångsrikt.
Även om deltagare framstår som aktiva subjekt i själva underkastelsen, kan väl detta
beskrivas som en förtryckarrelation? En argumentationslinje mot en sådan synpunkt är
att förtjänsten med relationella maktperspektiv är att de betraktas som produktiva. Makt
och motstånd förutsätter alltså varandra. Aktiviteter skapar mönster, invanda sätt att
handla förankras i såväl institutionella sammanhang som enskilda människor. Handlingar skapas och återskapas till något invant, välbekant och beständigt. På så vis skapas
tröghet, eller rent av motvilja, till att förändra styrkeförhållandena. En annan argumentationslinje är att deltagare faktiskt agerar motsträvigt. Utbildningsbiografierna visar att
det kan ske på olika sätt. I den deltagargrupp som följts fullföljde knappt en tredjedel
vuxenstudierna till treårig gymnasiekompetens. De kvalificerade sig visserligen, men
inte alltid på det vis som nationella intentioner framhöll som norm. Att studera kan också handla om att försörja sig, umgås med kompisar över en kopp kaffe och fördriva
tiden. En sådan tillvaro kan te sig mer lockande än ett trist, lågkvalificerat arbete. Sammanhanget vuxenstudier omvandlas till ett slags café. Andra identiteter konkurrerar med
att bli följsam deltagare, undervisningens anspråk på deltagarpositioner motarbetas.
Konklusionen blir att deltagare visserligen fogar sig, underkastar sig anspråket att delta i
studier. Det betyder inte nödvändigtvis att människor med automatik blir studieintresserade, förändringsbenägna, självständiga och skötsamma. Deltagarna använder vuxenstudierna som det passar deras levnadsbanor. Spänningsförhållandet mellan parterna
understryker svårigheten att betrakta processerna som ensidigt maktutövande. Det är
27

Johansson & Ekerwald (1976) menar att deltagande i vuxenstudier kan handla om att göra uppbrott i
livet. I den här studien visar utbildningsbiografierna hur deltagandet just kan handla om vad vi formulerar
som att omförhandla identiteter. Själva rörelsen visas med strategierna följsamhet och motsträvighet.
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alltid möjligt att agera motsträvigt, vara besvärlig och utmana anspråken mer eller
mindre framgångsrikt. Med dessa ögon producerar de normaliserande maktteknikerna
inte bara underdåniga och förutsägbara människor, utan också upproriska och oberäkneliga. På så vis landar resonemanget i att möjligheten att agera motsträvigt ständigt
finns närvarande. Motsträvigheten skapar inte heller enbart förlorare som tvingas ge upp
de projekt som drivs. Människor använder snarare vuxenstudier som de vill, det är
möjligt att agera motsträvigt och motsträvigheten kan ge möjligheter. Vi har diskuterat
att undervisningens anspråk riskerar att exkludera deltagare som inte är följsamma.
Samtidigt visar resonemanget att det är mer komplext än så. Med utgångspunkt i
deltagares levnadsbanor menar vi att de anspråk diskursen livslångt lärande ställer, inte
alltid följs. Det kan formuleras som att det samhälle man vill konstruera eller upprätthålla genom vuxenstudier motarbetas. Medborgare synes inte foga sig, även om de deltar i utbildning. Vid närmare eftertanke kan frågan åter ställas; vem utesluter egentligen
vem? Självständigheten kan ta sig sådana former av man agerar alltför självständigt i
relation till vad det politiska projektet avsåg. Samhällets disciplinering kan vändas mot
normeringen i sig självt. Det illustreras exempelvis med att vuxna kvalificerar sig för
arbetsmarknaden, men också har lärt sig strategier för att motarbeta anspråken. På så vis
kan det vara problematiskt att diskutera inneslutning och uteslutning som om det vore
åtskilda processer.28

Perspektiveringens förtjänster och begränsningar
När studien påbörjades bar vi med oss influenser av poststrukturella resonemang. I
grundutbildningen och senare i forskarutbildningen gjordes bekantskaper med Foucault
och andra så kallat postmoderna tänkare som Giroux, Rorty, Lyotard och Hargreaves.
Perspektiven var svårgenomträngliga, men gäckande. Där fanns något som vi tidigare
inte mött, men förförståelsen av andra synsätt hindrade att ta till sig detta annorlunda.
När studiens design formades användes så främst Mead och pragmatiska eller konstruktivistiska perspektiv. Dessa resonemang var de vi kunde skapa mening utifrån.
Chicagoskolan och symbolisk interaktionism bidrog till att fokus flyttades från enskild
aktör till relationer mellan aktörer. En annan inspiration var att betrakta maktspel som
oförutsägbara, rörliga och motsägelsefulla.29 Tiden gick, vi deltog i nya kurser, träffade
forskare på konferenser, samtalade med handledare och insåg att perspektiv på lärande
som studiens empiri speglades mot inte riktigt fungerade. Att försöka beskriva deltagares aktiviteter och strategier i relation till sådana perspektiv blev svårhanterligt.
Analyserna slutade ofta i att det liksom var ”fel” på deltagarnas agerande eller pedagogernas undervisning. De vuxna agerade ju inte följsamt enligt det lärande som avsågs i
undervisningen eller framställdes pedagogerna som oantastliga maktutövare. Vi bestämde oss så för att återvända till de perspektiv som vi tidigare, om än ytligt, bekantat
oss med. I och med studiens vida design kunde intresset drivas mot delar av Foucaults
begreppsapparat. Var det då ett klokt val?
Avhandlingens kunskapsintresse är iscensättande av identiteter i vuxenstudier. Flera
arenor har studerats och olika aktörer kommit till tals, men fokus är ändå de vuxna
deltagarna. Med Foucault som ledsagare funderar vi på om perspektiveringen bidrar till
att beskriva deltagande i vuxenutbildning som enbart normaliserande och discipline28
29

Popkewitz (1998); Popkewitz & Lindblad (2000).
Larsson (1983).
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rande aktiviteter. Möjligheten i svaret är relaterat till hur makt som fenomen betraktas.
Om makt, oavsett situation och konsekvenser, betraktas som något konstant med särskilda egenskaper som överskrider och ter sig universellt framstår vuxenstudier som en
boja. Att delta i detta sammanhang skulle då betyda att man ovillkorligen underordnar
sig tvång och förtryck. Alternativet eller flykten från detta förhållande skulle vara att
söka frihet. Vad är det för bestämd mekanism att frigöras från och i så fall till vad? Vi
menar att Foucault erbjuder ett alternativ att betrakta makt, inte som ett motsatsförhållande till frihet, utan snarare relateras makt och frihet till varandra. Makt närvarar ständigt i alla sociala relationer, vi påverkar och påverkas i alla sammanhang. På så vis kan
inte bara vuxenstudier utan all mänsklig samvaro betecknas som både disciplinerande
och frigörande påverkansprocesser. Genom deltagarnas biografier kan utjämnande
styrkeförhållanden illustreras och tudelningen mellan samhällets krav och enskilda människors behov lösas upp.30
En pragmatisk förhoppning är att studiens beskrivningar av villkor i vuxenstudier och
iscensättande av identiteter kan visa de frihetsgrader och möjligheter som skiftande
disciplineringsprocesser erbjuder. Disciplinering finns inte i sig utan skapas relationellt,
den undgår ingen då vi alla ingår i sociala sammanhang. Samtidigt vill vi genom forskningen uppmärksamma vuxenpedagogers handlingar som disciplinerande, inte för att
erbjuda alternativa handlingar men att som professionell komma till insikt om de manipulativa drag som närvarar överallt och kanske främst i institutioner med uttalade
anspråk på normalisering eller fostran om man så vill. Utbildning tänker vi oss vara en
av flera kraftfulla åtgärder för samhällelig disciplinering. Det intressanta är då att också
kunna beskriva motsatta strategier, frigörande inslag i maktrelationer genom de vuxna
deltagarnas agerande. Foucaultinspirerade resonemang i studien menar vi snarare öppnar upp för frimodiga tolkningar av tillvaron i vuxenstudier än avgränsar dem till ett
tillstånd i underkastelse. På så vis ser vi valet av perspektivering som fruktbart. Det har
varit spännande att använda Foucault i en studie med etnografiska och biografiska ansatser. Så vitt vi förstått forskningsområdet kring vuxenstudier används sällan begreppsapparaten i kombination med fältforskning. De studier som explicit inspireras av
Foucault ägnar sig främst åt historisk forskning och policyfrågor.31

Värdering av metodansatsen
Vi uppskattar den fantastiska möjlighet vi fått genom forskarstudierna att genomföra en
studie med denna omfattning och intensiv fältnärvaro, en chans som förmodligen aldrig
återkommer. Förhoppningen finns att vi format erfarenheter som kompenserar framtida
begränsad fältnärvaro. Den etnografiska ansatsen är förtjänstfull. Formulering av frågor
i relation till vad som sker på fältet synes vara överlägset andra ansatser. Det är snarare
så att genomföra intervjuer som enskilda nedslag i människors sammanhang framstår
som mindre fruktbara. Samtidigt är det väl ett påstående som måste nyanseras. Val av
metodologi och metoder handlar väl om hur kunskapsintresset formuleras? I återkommande samtal placeras intresset för sociala samspel i förgrunden, hur aktiviteter och
relationer iscensätts och här framstår etnografin som ändamålsenlig. I den här studien
togs ett vittomfattande grepp för att förstå identitetsarbete och empiri har skapats på
30

Dreyfus & Rabinow (1982); Hörnqvist (1996). Författarna för liknande resonemang kring överskridande av disciplinering och frigörelse.
31
Ett undantag är Carlén (1999) som använder Foucault och främst begreppet panopticon för att studera
arbetsplatsutbildning.
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olika arenor och med skilda aktörer. Kanske skulle analyserna kunna ges skarpare konturer om ytterligare avgränsning gjorts? Vi funderar på hur det vore att fokusera endast
ett ämne, eller enskilt moment i undervisningen med audiovisuell teknik men även att
använda andra analysredskap som samtalsanalys med särskilt intresse kring hur människor kategoriserar sig själva och andra i väl avgränsade situationer. Att fokusera
aktiviteter via ljud och bild, utan intervjudata bidrar möjligen till kompletterande och
genomgripande beskrivningar av iscensättande av identiteter i vuxenstudier.32

Kommunikation kring studiens tolkningar
Kvalitet i forskning handlar om noggrannhet och öppenhet i forskningsprocessen.33
Forskningen ska systematiseras, vara ärlig eller sanningsenlig om man så vill och
erbjuda läsaren/användaren insyn för att bedöma trovärdighet.34 Reflexivitet är ett begrepp som används då forskare resonerar kring ställningstaganden och konsekvenser av
dessa i processen.35 Kriterierna verkar i förstone självklara, till och med basala. Men
som novis i sammanhanget framstår kraven som komplexa. Vi menar att det är en sak
att försöka lära sig hantverket, genomföra forskning, pröva metoder och ge sig i kast
med exempelvis fältarbete, arbeta med analyser och skapa konklusioner. Men andra
dimensioner aktualiseras för att framställa forskningen som trovärdig. Att skriva in sig i
den vetenskapliga genren och använda retoriska konventioner är en betydande del i
disciplineringen till forskare som vi ser det. Samtidigt identifierar vi krav på att kommunicera forskningen utanför de egna leden. Allt detta tar tid och är kanske inget vi kan
läsa oss till eller undervisas om, men det är något som kopplas samman med forskningens trovärdighet. Kvalitet i forskning framstår på så vis som en komplex men kollektiv
historia. De anspråk på kunskap som förs ska kommuniceras i forskarsamhället, med
involverade aktörer i studien, verksamhetsförankrade aktörer och allmänheten. Det är så
kommunikativ validitet skapas.36 Tidigare har vi beskrivit hur studiens resultat presenterats dels i de sammanhang som fältforskningen genomfördes, dels runt omkring i landet inför verksamhetsförankrade aktörer.37 Den utmaning som återstår är att övertyga
forskarkolleger om studiens konklusioner.
I anslutning till resonemang kring kvalitet i forskning kan det vara på sin plats att
diskutera generalisering från kvalitativa studier. Det handlar om att både forskare och
läsare överväger forskningsresultatens bäring, betydelser som kan göras relevanta utöver det enskilda fallets horisont.38 Larsson resonerar kring begreppet generalisering och
framställer det som centralt i kvalitetsbedömning av forskning, oavsett metodologi och
design. Ibland forceras frågan om generalisering av kvalitativa forskare, medan läsare
och användare ställer frågor till forskningen mot bakgrund av hur konklusioner kan
överföras till andra sammanhang än de studerade.39 Det finns inte ett särskilt sätt att
generalisera forskningsresultat och författaren föreslår fem resonemangslinjer. De två
första beskrivs i relation till att generalisering inte är nödvändig. Det handlar om fall
32

För övriga reflektioner kring metodval och forskningsprocessen hänvisas till läsning av kapitel 3 och
forskningsbiografi.
33
Kvale (1997).
34
Larsson (1993).
35
Ehn & Klein (1994). För utförligare beskrivning, se forskningsbiografi (Appendix).
36
Kvale (1997).
37
Se Appendix
38
Larsson (2005).
39
ibid.
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som är tillräckligt unika och intressanta i sig själva. Det kan också vara studier vars
avsikt är att ifrågasätta just generella tolkningar. Däremot finns tre sätt att generalisera;
generalisering via maximerad variation, kontextlikhet och igenkännande gestalning.
Generalisering via kontextlikhet är något vi nog gjort beroende på vad som menas med
kontext. Om kontext ersätts med kultur eller institution, generaliserar vi inte eftersom
studiens perspektivering snarare driver synsätt på att det inte finns konforma eller enhetliga sammanhang där människor agerar på samma vis. Däremot har undervisningens
anspråk generaliserats oavsett kontext efter att vi först sökt maximerad variation. Kontext ges då betydelsen undervisningens sammanhang och organisering. Men att vi värderar tolkningen av anspråken som gångbar kan vara en varningssignal för att anspråken
är för vida. Det är något vi kan tänka oss att studera vidare som beskrivs sist i kapitlet.
Generalisering via igenkännande av gestalning är en möjlighet vi nyttjat i princip hela
forskningsprocessen. Vi har haft förmånen att presentera preliminära och torftiga tolkningar redan i tidiga stapplande försök att lära oss hantverket. Dels har vi samarbetat
med kommunerna i Östergötland, dels har vi ansvarat för fortbildningsdagar med pedagoger. Utöver det har även myndighetsföreträdare för vuxenutbildning både återkopplat
och nyttjat konklusioner. Poängen här är alltså att läsaren/uttolkaren avgör den heuristiska kvaliteten i forskningen. Det blir problematiskt att som forskare göra anspråk på
studiens räckvidd, den avgörs helt enkelt av användaren. Identiteten som expert eller
forskningsauktoritet på området kan alltså spelas ut av läsaren om texten inte övertygar.
En risk med att enbart generalisera via igenkännande av gestalning är att forskarens
uppdrag som kritisk eller distanserad part äventyras. För att bli erkänd i olika sammanhang presenteras tolkningar aktörer vill höra eller se. Ja, vad kan man göra annat än att
vara ärlig och så nyanserad som möjligt? Dessutom är ju exempelvis pedagoger inte
något enhetligt släkte. Det kan hända att någon lärare i ett kollegium säger: ”Nej, det där
har jag ingen erfarenhet av, så är det inte i mitt klassrum”. Uttrycket möter vi då scener
från undervisningen presenteras och berättelsen värderas, pedagogen i scenen agerar på
sätt som ogillas. Vanligtvis skapar då andra lärare mottolkningar som bekräftar forskarens bild. Intrycket är att studiens perspektivering inte inbjuder till särskilt bekväma
tolkningar. Det kompenseras av svårigheten att värdera deltagares, pedagogers och
andra aktörers handlingar som antingen goda eller onda när studiens sammanhang knyts
ihop för att förstå vad som kommer ut av alla trådar i påverkansnätet.

Frågor att gå vidare med
Ser disciplineringen annorlunda ut om vi går utanför formell vuxenutbildning? Vi föreställer oss att det vore fruktbart att ställa samma fråga kring iscensättande av identiteter i
andra sammanhang såsom personalutbildning i arbetslivet eller studiecirkelverksamhet.
I den här studien fokuserades främst ämnen som Svenska och Samhällskunskap i gymnasiekurser på A nivå. Om studiens design upprepades, skulle liknande identiteter
aktualiseras i relation till arbetsinriktade kurser som till exempel yrkesutbildning? En
tanke är att de som söker sig till yrkesutbildningar är meriteringsinriktade eller intresserade av särskilda yrkesområden, rent av målinriktade. Skulle det betyda att dynamiker
i undervisningen ser annorlunda ut? Skulle anspråken på deltagarpositioner i undervisningen vara snävare eller vidare än i de kurser vi studerat? Skulle de vuxnas tolkningsrepertoarer vara i samklang med undervisningen? Skulle andra betydelser av deltagande
i vuxenstudier komma till uttryck? Att pröva liknande upplägg som i den här studien,
men i relation till yrkesutbildning ser vi som ett uppslag.
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Ett intresse som skapats är att studera undervisningens anspråk närmare. Kan anspråken
nyanseras genom att fokusera ett och samma ämne i flera klassrum hos en och samma
utbildningsanordnare? Går det på så vis att ytterligare bryta ned anspråken studieintresserad, förändringsbenägen, självständig och skötsam? En avgränsning kan vara att
studera enskilda moment i en så kallad undervisningscykel som exempelvis handledningssituationer eller examinationstillfällen. En annan idé är att ge större utrymme åt
vuxenstuderandes vardagsliv. I den här studien fokuserades närvaro i studietillvaron och
identiteter som vuxna iscensätter genom deltagarnas berättelser om livet utanför de
symboliska skolväggarna. Skulle andra identiteter komma i förgrunden om vi liksom
vände på steken och försökte närvara mer i sammanhang utanför studierna? Frågan
inspirerar men kanske är det etiskt svårhanterligt att följa vuxenstuderande på fritiden?
Möjligen är det också en alltför stor utmaning att få tillgång till vuxna människors liv
utanför studierna? Till slut handlar det om praktiska överväganden. Att kombinera ordinarie arbete med fältnärvaro som bedrivs i princip dygnet runt kan vara svårt. Det skulle
även vara intressant att med liknande design och perspektivering studera två utbildningsanordnare inom samma kategori. Att ingående följa livet på två Komvux, eller hos
två Liber Hermods eller närvara på två Folkhögskolor med liknande profil. En variant
kan vara att studera en yrkesinriktad kommunal gymnasiekurs och någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser.
Den här studien har så stillat nyfikenheten, men bara tillfälligtvis.
Allt för nu.
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Staging Identities in Adult Education
Aim of the study
As a result of political initiatives, the number of participants in adult education tripled in
the 1990s. The governmental programme Adult Education Initiative (AEI) in formal
adult education included the financing of 100,000 extra students at upper secondary
level and programme was aimed at the municipalities. Several initiatives were taken
simultaneously in order to reduce unemployment, raise the educational level in Sweden,
possibly striving for better equality between sexes, as well as improving the opportunities on the labour market for different minorities. Here the common denominator
was a focus on adult learning and education. In this study, we will follow participants in
formal adult education programmes. Adults as well as children study in the context of
what we call education. The participants are expected to act as students, perform tasks
and handle relationships with teachers as well as other students. They are, irrespective
of experience or expectations, simply participants in adult education. When putting
together groups of people and, as in this case, labelling them students, their differences
are easily forgotten. In this study, we have chosen to focus on the participants’ way of
creating their own different and specific identities as participants. These identities are
created according to each participant’s lifestyle and chosen in the same way as the
individual choose his or her lifestyle. The research question posed is ”How are identities
in adult education created?” Different contexts have been used to be able to understand
identities in adult education. They are: adult education as an institution, the curriculum
and the participants’ own biographies.

Theoretical Framework
Relations of power, discourse and governmentality
The theoretical point of departure is social constructionism and discourse theories.
Foucault discusses social structures, institutions and people. The author’s theoretical
tool is used to structure and understand the knowledge of how negotiating and claiming
one’s identity is carried out. The concepts dealt with are relations of power, discourse
and governmentality. In the theoretical framework, the concept of power is important in
order to make possible the analysis of institutional effects on groups of people, as well
as the importance of the individual and her capability to sustain and counteract these
effects. Power is formulated as a relational phenomenon.1 It is a strategy and not something you hold, it is something people do in a given context. Power operates in every
social practice, framed by with whatever knowledge is believed to be true. Power is
always considered productive since it is impossible to escape, it creates knowledge and
discourses in itself. In order to explain modern society and the contemporary man,
1

Foucault (1980).
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Foucault uses the concept of governmentality2. The concept of governmentality emphasises two main elements: to govern and to do so based on a certain mentality.3 The
author will argue in favor of describing society in terms of an arena characterized by
plurality and contradictions rather than a state with authority and a uniform will and
intentions. In modern society, power is exerted by those who are able to manage
knowledge. Power is therefore spread out like a fine network of threads throughout
society.
Foucault refrains from considering language as something that reflects reality or as
being its own system of abstractions. Instead, language is explained as an activity and
practice, something productive that humans use and do.4 Language plays a central role
in human action and its consequences are social as well as material. Discourses are
produced and repeated in the interplay between people, institutions and practice. The
perspective applied concentrates on the relations and exercise of power, which maintain
discipline through different mechanisms and technologies.5 The discussion of relations
of power, disciplining and technologies, as well as discourse and governmentality,
inspires to focus on how claims of identity can be interpreted.

Identity, subject position and interpretative repertoires
Identity is the key concept of this study. The perspectives applied all explain identity as
a construction created when communicating in social arenas.6 These perspectives all
increase the importance of communication and are voiced by representatives such as
Foucault, Potter & Wetherell and Wittgenstein. When exploring the concept of identity,
the ideas of discourse, subject position and interpretative repertoire are used as alternatives to essentializing perspectives. Identities are discussed in terms of social activity,
something we do in everyday life. They are formed and negotiated in social contexts,
rather than existing by themselves. Thus, identities are versatile, plural and contradictory. Gathering the essence from the different perspectives, identities are discussed
as multiple, full of nuances and productive. Every person uses different identities
depending on the context. Thus, being a researcher is one identity among others,
whereas other contexts will bring forth identities such as friend, partner, child, parent,
citizen or commuter. The result of an identity being full of nuances is that it is staged
differently depending on how it is interpreted. You could, for example, be a young
woman in different ways. In one context, it means establishing a family, in another,
getting a degree at university and travelling. Even though identities and subject positions can be formed in different ways, relations between identities and activities are
created and also become productive. People can be described in several ways, but the
category chosen is essential to how the person is later perceived. One person can be
described as “animal lover”, “mother of four” or “female researcher”. They are all
relevant when describing the person, but the one chosen will influence interaction with
the person. The discussion of identity as a social activity, subject position and discourse

2

Foucault (1991).
Hultqvist & Peterson (1995).
4
Foucault (1972).
5
Foucault (1980); Mills (2003).
6
Foucault (1980, 1988); Potter & Wetherell (1987); Gergen (1994, 1999); Jaworski & Coupland (1999);
Potter (2000); Wetherell, Taylor & Yates (2001); Mills (2003).
3
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and the possibilities in interpretation are used to understand how different identities are
staged in different contexts.

Methodological issues
Ethnographic inspiration
The design of this study is inspired by an ethnographic7 and a biographical approach.
Ethnographic research strategies are known through four characteristics.8 First, the
importance of looking at the phenomena in an everyday context. Secondly, several
kinds of data are combined in order to interpret the phenomena. Thirdly, participant
observation in the research field is considered to be the main method for integrating data
into the interpretations. Fourthly, doing research is a process where the researcher is
involved in successive decision-making where preliminary interpretations are seen as
the basis for the next move in the field. The flexibility in what to focus on and how to
do is part of the everyday fieldwork.
In the present study, the fieldwork was carried out 1998–2001. The perspectives of
identity that have evolved involve communication, social activity and negotiation in
different arenas. People stage identities in social interaction. Describing curriculum and
context is essential to understanding everyday patterns of life. When answering the
questions “how” and “why”, a case study is preferable. In the municipality used in this
study, called Nystad, everyday life was studied at three different institutions of adult
education: Folkhögskola, Komvux and Liber Hermods flexgymnasium. 27 participants
were studied intensively, a group which we also followed up after 18 months. Several
sources of information such as participant observation, formal and informal conversations and interviews, and documents have been used in order to understand the
phenomenon.

Narrative interpretations and biographical inspiration
An important part of this study is narratives. Using narratives in research apply to different approaches: narrative analysis, biographies, life story and life history. Particularly
narrative interpretation and biographical approaches are used in this study. Narrative
interpretation is focused on how people organize their understanding of the world.9
Narratives are seen as social and situated. This approach draws attention to the context
of the story: to whom it is told and in relation to what issue as well as tangible questions. It is possible to distinguish between analysis of narrative and narrative analysis.10
In both cases, the researcher takes an interest in narratives, but the process of interpretation differs. In analysis of narrative, the material is interpreted based on predicted
concepts and categories that evolve from the empirical study. Different narratives show
7

Malinowski (1922); Blumer (1969); Geetz (1991); Atkinson & Hammersley (1994); Hammersley &
Atkinson (1995); Duranti (1997).
8
Larsson (2004).
9
Polkinghorne (1995); Coffey & Atkinson (1996); Kohler Riessman (2000); Cortazzi (2001); Börjesson
(2003).
10
Polkinghorne (1995).
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common dimensions that are analysed in a system of categories. In narrative analysis
the narrative is interpreted based on how it is related to another narrative (for example, a
biography or life history). In this study, both methods are used. Observations and
interviews related to the institutional arena and that of the curriculum are inspired by
analysis of narrative. In the biographies, both analysis of narrative and narrative analysis
have been used. The narratives are then interpreted as text as well as presentation.11
Researchers from different disciplines and perspectives have biographical approaches in
common.12 At first glance, the area may seem unmanageable. Common traits are an
interest in people’s experience and understanding of their everyday life. Studying structural change and people’s narratives in the light of each other is a prominent aspect of a
biographical approach.13 The label student biography refers to the idea that life is
narrated in relation to something definite, in this case, adult education. Everything that
happens to whoever is involved and all action that is taken is organized around the
studies that a person is involved in. The interesting part is how, who and what is made
relevant to the story as well as how relationships are formed between the different
elements made relevant. Participant identities staged in education are seen as related to
people’s life course. It is all about perceiving participants as actors with separate social
backgrounds and ways of life in terms of habits, values and experiences.14 Four of the
participants’ narratives are presented as student biographies; those of Micke, Petra,
Asad and Carita. To make possible full and detailed biographies, patterns of communication are sought for through participant observation and specific interviews, which
are presented in greater detail.

Interpretations of empirical material
The research question in this study is how identities are formed in adult education. In
line with the ethnographic approach, participant observation and interview are used in
combination. When interpreting, this means that identities are constructed based on
these sources of data. The theoretical perspectives used as inspiration all suggest communication in favor of trying to differ language from action. Participant observation as
well as interviews are communication where identities are formed. In the material,
identities are interpreted in terms of distinct social categories or labels and activities that
relate to and shape them. The empirical material is interpreted with the help of a figure
of interpretation containing social activities (what do the actors do and how?), categories (which labelling of activities, objects and positions is made relevant?) and positions (which are made relevant and how?). In the institutional arena, the interpretation is
focused on technologies producing similarities and differences between the different
institutions. The aim is to show how patterns are sustained by technologies creating
regularity in everyday life.

11

Kohler Riessman (2000).
Bron-Wojciechowska (1993).
13
Goodson (1988); Alheit (1994, 1995); Kupferberg (1995, 1998); Alheit & Dausien (2002).
14
Pérez Prieto (2000).
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Main results
The analysis reveals different patterns concerning the three arenas. When focusing on
the institutional arena, the technologies at work in the different institutions of adult
education define what counts as knowledge, the relations between the actors and the
demands made on the participants. Even though the institutions emphasize the differences, there are also similarities. For example, one similarity is the use of technologies involving a high degree of student participation in the classroom, which
requires independent participants. Institutional differences are important when recruiting participants. People import technologies in order to make possible adult education,
they are placed and will place themselves in the subject position of the participant. In
relation to every institution of adult education, a definite pattern evolves, defining the
participants identity. Although adult education generally attracts heterogeneous groups
of participants, they tend to show themselves more homogenous when studied in greater
detail. This is understood as the result of conversation within and about the institution,
reproducing the staging of identity in the participants. The participants’ choice of institution can be understood as well considered.
The pattern that evolves when studying different curricula is similar, irrespective of the
institution. The requirements of the education as to who you are supposed to be as a
participant are; the student with an interest in studying, prone to change, independent
and well-behaved.
Strategies are detected when focusing on the staging of participants’ identities: adaptive
and defiant. Adaptive strategies when creating an identity mean that the adults satisfies
the demands of the education programme. The defiant strategy means that participants
strive to resist the demands of the education programme. The strategies may be applied
by one and the same participant depending on the context. Biographies will demonstrate
how different interpretative repertoires are used to stage different identities. The
participants demonstrate four repertoires relevant to the subject: that of making a living,
learning, earning credits and self realization. The repertoires applicable to the forms of
teaching are teacher oriented, self-directed and conversational. The repertoires used in
relation to the teachers in adult education are expert, person, supervisor and
administrator. The repertoires used by the adults in order to describe other participants
are adult student, study mate and friend. The result of the study inspires the discussion
of adult education in terms of social inclusion and exclusion.
In the biographies, the identities as participants are related to each persons’ life course.
The biographies illustrate how different identities are related to each other through the
adaptive and defiant strategies. For example, a defiant strategy creating an identity of
profession interacts with an adaptive strategy supporting an identity as an adaptive
participant. Hence, biographies, illustrate how adult education is intertwined with the
way participants lead their lives as well as other contexts.

Concluding remarks and discussion
The results of the study make a few main issues relevant to discuss. The first is that of
institutional differences and the recruitment of participants. The second deals with the
curriculum of the education programme and participants’ identities. The third deals with
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the participants’ way of conducting their studies. Since the three issues are related to
each other, it is fruitful to discuss adult education in terms of social inclusion and exclusion. In the text below, these issues are explored and discussed further.

Institutional differences and the effects of recruitment
The theoretical framework considers the initiatives to increase adult education as social
mobilization for life-long learning. The conditions for adult education have changed
dramatically in the last decade. Arguments in support of initiatives for increasing the
opportunities for adult education and life-long learning are democratization, qualification for work, equality and economic growth. AEI made it possible for people to take
part in adult education. A large variety of ways of participating in adult education is
offered today. They all have in common a high level of flexibility, individualization and
accessibility. The empirical material shows how various technologies are applied at the
three institutions of adult education in this study, constituting the basis of and defining
what counts as knowledge, the relations between actors and demands in relation to participants. The technologies create similarities as well as differences between the institutions. Institutional differences are shown to be important when recruiting participants in
adult education and aiming for plurality. They seem to inspire the individual to find his
or her place in the jungle of education. Life long learning has emerged as a significant
strand of policy around the world, reconfiguring the institutions and purposes of
education.
The biographies are intertwined with life patterns. The conclusion is that the choice of
education is hardly the result of sheer coincidence. Better put, it is a well considered
choice, alternatives in adult education are compared after which a choice is made.
Although people are joined together by their choice to take part in adult education, it is
also shown that the choice of institution indicates the manner in which the participants’
identities will be staged. We argue that different institutions of adult education will
create plurality as well as work homogenization. More people are included, but the
participants recruited reduce the plurality of the institutions. However varied the
institution, the patterns of behavior that are formed will, on the contrary, exclude the
participants who have ”gone to the wrong place”. The empirical material will
demonstrate that adults in education are a group of many different people, there is no
institution that would attract everyone. Striving for plurality in municipal adult education is an active technology adjustable to different life patterns. In this way, the gap
between supply and demand is bridged. The opportunities and conditions for participation are shaped in the variety of adult education that exists. Variety is one important
condition for reaching different groups of people.

The grammar of teaching and participants’ identities
When different institutions of adult education present what they have to offer, versatility
and plurality are key characteristics. Participants’ identities in adult education can be
staged in different ways. However, education seems to require that the participant stage
an identity. Irrespective of the classroom, the subject chosen and the teacher, the
demands facing the participants seem to be the same. Consequently, the discourse
produce a certain participant with interest in studying, prone to change, independent and
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well-behaved. If an adult makes her choice of institution based on the principle of
differentiation, she will be subjected to the principle of similarity in the education
programme. Put simply, they will all end up in the same classroom. It is thus understandable that adaptive and defiant identities will all be present in separate institutions
of adult education. However, the education formed by discourses requiring similarity in
the participants does not mean the participants will adjust to subject positions accordingly. Life trajectories create opportunities as well as setting limits as regards which
participant identities will be staged.

Lifelong learning for everyone?
Placing the institutional arena in relation to the curriculum results in a dilemma – on the
one hand, difference and on the other hand similarity. Lifelong learning for everyone
and plurality in adult education seem impossible to combine with the demands made on
each participant. Conformity will be the inevitable result. The tension between plurality
and conformity exclude people from adult education. The same demands on participants’ identities tend to become hegemonical, they create normality, the risk being
conservation of a specific identity characterizing the participant in adult education.
Participants in adult education are expected to stage a certain identity, any deviation is
considered to be a problem. Participants who resent conformity will often drop out from
or be expelled from the education programme. This is an obvious marker of who is
included in adult education. Yet, a closer look at the demands facing participants in
adult education shows that they exist throughout the education system. We will formulate this as participants not used to studying will face the same situation as do
undergraduates (at university). Thus, formal adult education tends to be characterized
by elitism and its goal of making lifelong learning possible for everyone could be
discussed as mismatched. Participants who do not satisfy the demands made on them
are quite simply excluded.
The tension between the institutional arena and that of the education programme creates
dilemmas for teachers as well as participants. Initiatives to broaden adult education,
such as the AEI, will make a variety of participant identities legitimate when different
technologies such as special conditions for participation or wide variation among
institutions of adult education operates in the discourse of life long learning. At the
same time, the participants’ identities will challenge the education. On the one hand,
adult education could be criticised for excluding students who do not adapt and, on the
other, what is reasonable to handle within the framework of formal adult education? If
education does function as socialization with the purpose of enabling people to take part
in different contexts of society, the demands presented by the education programme are
one way of making it possible to participate and become a worthy member of society.
Thus, the demands are justified in terms of social inclusion. To be included in society it
might be necessary to submit to this pattern. The demands of education are no different
from those of society as a whole. It is all about disciplining processes involving work,
health, social welfare and membership, things that bring people together and regulate a
civilized society. The participant perspective reveals that there are many different ways
of conducting one’s life. Hence, adult education is used in other ways than the implicit
rules of society imply. From this perspective, social inclusion and exclusion are two
sides of the same coin. Who excludes and includes who is a topic for debate. At the
same time, the disciplinary processes work in productive ways. This results in an ethical
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dilemma. The question is whether those who choose to act defiantly will be able to
actually achieve membership of society.
The different biographies show that narratives of adult education vary. We claim that
participants make use of to their studies in whatever way they like. From the
participant’s point of view which institution he or she chooses is important. Considering
how the adults use their studies there are similarities. The biographies show participants
who follow through with their studies and those who do not. Even when they have
dropped out, participants portray their studies as having been of some importance.
Taking the step to participate in adult education and actually spending time in that
context affects people’s lives. From the participants’ perspective, it seems possible to
use adult education to be included in society, even on the participants’ own terms. The
empirical material shows that the discussion of social inclusion and exclusion is a
complex one. There is a tension between the institutional arena and the curricula that
seems problematic, but then relieved again when studying the participants’ biographies.
People use studies as a means of moving between different places. Most people pass
through, while others stay. A few will return to the point of departure after taking part in
adult education, and life will be the same again, yet not really the same.
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Forskningsbiografi
Reflexivitet i forskning
Ehn & Klein använder begreppet reflexivitet som förståelse av forskarens självmedvetenhet i mötet med fältet och andra människor.1 Avsikten är att visa hur studien
planerats, genomförts och fundera kring konsekvenser av ställningstaganden. Den här
reflektionen och berättelsen är en konstruktion som allt annat. Forskarens funderingar
skiljer sig knappast från lekmannens. De flesta människor reflekterar över sina handlingar. När skeendet, sekunden, rummet eller människorna flytt återstår minnet. Som
stöd finns fältanteckningar, minnesanteckningar och vardagliga samtal oss emellan.
Efter en dag på fältet diskuterades intryck såväl primitiva, sakliga som analytiskt relevanta. Forskningsbiografin gör inte anspråk på att vara mer ”sann” än själva forskningsresultatet, eller som författarna säger: ”Uppriktigheten kan också vara ett kamouflage.” I
forskningsberättelsen försöker vi balansera självcentrerat nagelfarande och handlingar
som påverkat forskningsresultaten. Men kan forskaren egentligen avgöra konsekvenser
av egna ställningstaganden och trovärdigt resonera kring diskurser vi formar och formas
av? Här görs ändå ett försök. Så långt vi förstått reflexivitet är poängen att framställa
vetenskaplig kunskap som en process där forskaren har betydelse och del i de resultat
som är möjliga.

Utvärdering och forskning, sidor av samma mynt?
Avhandlingsprojektet har delvis finansierats inom ramen för en nationell delstudie,
utvärdering av Kunskapslyftet (KL) ur deltagarperspektiv 1998–2001. I överenskommelsen ingick val av fallkommun, val av utbildningsanordnare och att intensivstudera
deltagare i studier på gymnasienivå för att senare följa upp dem efter studierna. Uppgiften handlade främst om att beskriva betydelser av vuxenstudierna ur deltagarnas
perspektiv. På så vis kunde friheten i forskningen upprätthållas. Utvärderingen skulle
inte vägleda policybeslut, beskriva implementationen av nationella intentioner eller
värdera effekter av i förväg uppställda mål. En roll var däremot att bestämma vuxenstudiers kvalitet genom studiernas värde för deltagarna. Återkopplingar från fallkommunen under utvärderingsprocessen bemöttes med lyhördhet från Kunskapslyftskommittén. I möten med Kommittén och andra nationella utvärderare diskuterades och
prövades olika tolkningar. Burgess2 uttryck för att beskriva konflikter mellan forskarens
och utvärderarens roll; ”att bita den hand som föder en” blev inte aktuellt. Vi menar att
utvärderingsuppdraget och forskningsintresset i det här projektet förenades som olika
sidor av samma mynt. I början styrdes visserligen våra ögon av förarbeten och policydokument kring KL, hur man resonerade kring vuxenstudier och förväntade effekter av
utbildning.3 Materialet användes som bakgrundsinformation för att förstå vuxenutbildningens historia och ideologiska sammanhang. Men identiteten som ”skolinspektör”

1

Ehn & Klein (1994, s 10–11). Reflexivitet definieras som tänkandet om sitt eget tänkande.
Burgess (1993, s 1–18). I antologin beskrivs dimensioner av utvärderingsforskning och dilemman kring
att förena forskning och utvärdering av utbildning.
3
SOU 1997:158
2
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undveks i fallkommunen. Återkommande markerades att studien inte hade som uppgift
att beskriva om aktörerna i Nystad agerade enligt politiska intentioner med KL.

Vem är forskaren?
Frågan om vem forskaren är framstår som enkel, men är inte lätt att besvara med
perspektiv som framhåller identiteter som multipla, mångfacetterade och produktiva. Då
avhandlingen handlar om studier låter vi sådana identiteter stå i förgrunden. Nyfikenheten för studier har väckts då vi framlevt stor del av livet i utbildningssystemet. Vi är
båda uppväxta under liknande förhållanden med tilltro, emellanåt rent av övertro, till
formell utbildning. Primärsocialisationen handlade om att studera, prestera goda studieresultat, att på så vis bli någon. Som studenter funderade vi efter olika moment, grupparbeten och projekt hur det kom sig att några synes förändras medan andra gick oberörda ur arbetsprocesserna. Vår förundran kring vad studier egentligen bidrar till ökade
allt eftersom. Under gymnasietiden och grundutbildning i PA programmet (Personaloch arbetsvetenskap) föddes en fråga som förde oss samman. Vi och många andra har
tillbringat en hel del tid i studier. Men vad betyder det egentligen att studera och hur
används studierna utanför klassrummet?
Vi har inga erfarenheter av studier på Folkhögskola, Komvux eller Libers Hermods
flexgymnasium. Energi har så ägnats åt framväxten av vuxenutbildning och folkbildning för att förstå de historiska rötterna. Vi har ställt naiva frågor till Kunskapslyftets
projektledning i fallkommunen Nystad, men också till rektorer och lärare hos olika
utbildningsanordnare för att begripa oss på studiesammanhangen. Samtidigt har vi inte
behövt ägna tid åt tolkningar om hur det bör gå till i vuxenstudier, att inordna empirin i
våra erfarenheter. Det är en befrielse, men på en och samma gång ett påstående som ska
modifieras. Att studera i vuxen ålder innebär att vissa preferenser skapas kring hur
undervisning kan gå till. Vi har undervisats men också själva undervisat i akademiska
sammanhang och andra studieformer som grundskola, studieförbund, svenska kyrkan
och inom kriminalvård. Dessa erfarenheter formar förstås föreställningar kring hur
studier kan organiseras. Även om vi framlevt livet främst i utbildningssammanhang och
upplevt egna studier som omvälvande, inser vi att deltagande formas på skilda sätt. Just
denna variation gäckar nyfikenheten, hur identiteter iscensätts i vuxenutbildning.

Första mötet med fältet
Val av fallkommun och projektledning
Första kontakten med Nystads kommuns togs via telefon, den 19 december 1997. Ett
avgörande kriterium vid val av fallkommun var att KL verksamheten hade ett ambitiöst
upplägg. Med ambitiöst upplägg menas att kommunen skulle driva KL som parallell
organisation, inte i redan existerande vuxenutbildning. Önskvärt var att olika utbildningsanordnare involverats och att varierat kursutbud eftersträvats. Ett annat kriterium
var att fallet skulle ingå i de kommuner som tidigare studerats i vuxenutbildningssam-
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manhang.4 I valet av fallkommun fanns redan data om Nystad som underlättade bekantskapen med kommunen. Andra kriterier som fick genomslag var rimlig geografisk
närhet eller tillgång till allmänna kommunikationer. En studie med etnografisk ansats
betyder intensiv fältnärvaro. För att möjliggöra detta resursmässigt var geografiskt läge
och goda kommunikationer av betydelse. Sist men inte minst ingick kommunstorleken i
det positiva valet av fallkommun. Nystad var en mellanstor kommun, möjlig att överblicka.
Under hösten hade vi träffat projektledaren Björn i Karlstad, på ett seminarium om
framtidens vuxenutbildning. Ett intryck från mötet var att Nystad valt ett ambitiöst
upplägg av KL. Projektledaren informerades om forskningsintresset och om förhoppningen att studera Nystad. Studien var välkommen och kommunen var redo, om medel
avsattes för studien. Den 14 januari 1998 var det dags att pröva identiteten som pendlare, med tåg kom vi förvånansvärt långt på kort tid. Här är ett första intryck av Nystads
lärcentrum och KL i fallkommunen:
En rödbrun byggnad bryter vinterdiset, bilden av en nerlagd skola tonar fram. Där barn
tillbringat raster står bilar parkerade tillsammans med cyklar huller om buller. Söker
upp baksidan, som projektledaren Björn sagt i e-posten. Öppnar dörren till en lägre
tillbyggnad. Golvet knarrar, det sviktar och gungar som det vore provisoriskt monterade spånskivor vi går på. Doften av fukt, plastmattor och målarfärg blandas till en
kompott man varken ogillar eller skulle beteckna som fräsch. På anslagstavlor blandas
information om kurser, CSN, tidningsurklipp om Nystads lärcentrum, lokalens utrymningsplan och erbjudande om hyresledig lägenhet. Möblemanget är sparsmakat, bord,
stolar, bokhyllor verkar hämtade från loppis. Äldre möbler samsas med nyare inredning. Dekorationer som sidenblommor à la 80-tal möter konsthantverk som deltagare
skapat i kursprojekt. I den smala korridoren är det liv och rörelse, folk rör sig fram och
tillbaka. Vi letar oss fram till projektledaren för en första intervju. Han hälsar glatt, tittar
på klockan, verkar stressad. Han hastar till fiket och visar med en armgest; häng på.
Vi följer med, presenteras inför andra utbildningsanordnare, en representant från
Arbetsförmedlingen, övriga KLprojektgruppen och ”Lisatjejerna” som driver fiket i ett
av Arbetsförmedlingens projekt.
Vi fikar och berättar om studien, aktörerna ställer frågor. De verkar positivt inställda till
studien. Intervjun med projektledaren måste göras i personalrummet. Björns arbetsrum lånas för dagen av en LO-uppsökare som inte hunnit få sin dator. Samtalet avbryts av folk som kommer in eller av Björns mobiltelefon. Projektledaren är en person
många vill prata med. Berit rusar in, sträcker fram ett papper: ”Du Björn, ska vi ta dom
här pennorna, eller va´, hur många ska vi köpa in, tycker du?” Projektledaren svarar
lugnt och vänder sig till oss: ”Det är mycket på gång nu. Ja, vi har det stressigt men
det är bara bra, det är det vi har betalt för, och förändra!”
(Fältanteckning, januari 1998)

Vi mötte KLprojektgruppen första gången på kommunens lärcentrum; projektledare
Björn, utbildningssekreterare Berit och studie- och yrkesvägledarna Barbro och Benny.
Utdrag ur minnesanteckning, 9801:
Resan har börjat. Vi håller på att trassla oss ur [ned till stationen i] Nystad. Vi har varit
här sedan klockan tre och nu är klockan halv sju. Första mötet med projektgruppen.
Arbetstiden verkar inte inramad av åtta till fem logik … Fått hur mycket information
som helst så huvudet sprängs, allt är kaos berättar de men ”ingenting är omöjligt!”
4

Nystads kommun var en av de 38 kommuner som ingick i ett riksrepresentativt urval av landets
kommuner i studier mellan åren 1994–1997 kring extra medel till Komvux. Se Andersson m fl (1995);
Hult m fl (1997); Mäkitalo m fl (1997); Paldanius m fl (1997).
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Studien är redan nu introducerad för Utbildningsnämnden för politikerna och de vill att
vi ska träffa dom. Har fått mycket information idag. Utbildningsanordnare, det verkar
vara ganska många. Liber har fått ganska mycket utbildning, sen har vi träffat en
florist, Florentino också, hennes företag har åtagit sig att utbilda florister. På måndag
börjar en Orienteringskurs som Liber håller i, i lokalerna på Lärcentrum, ska göra ett
inhopp i den här gruppen och ska då ta kontakt med aktuell lärare och så där …
Känns himla bra, blir nästan nervösa. Det ligger säkert en hund begraven nån jävla
stans? Jaa! En sak som jag tänkte på var som Björn sa, det var att dom tolkar avtalen
och regelverket, alltså tanken med KL väldigt vitt! Alltså, allting ska vara möjligt, tänja
bestämmelserna så absolut så mycket det går.

Här är ett utsnitt av minnesanteckningar som återkommande förts under fältnärvaron
efter dagliga observationer. Minnesanteckningarna pendlar mellan aktörernas utsagor,
som vi uppfattat dem och intuitiva tolkningar. I anteckningen blandas aktörernas meningsskapande med forskarens horisont, tillsammans med information från fältet (fakta:
tid, plats, aktör, aktivitet) som kan ha betydelse för kommande tillfälle och framtida
ställningstagande i forskningsprocessen.
Efter första mötet med KL projektgruppen berättade Björn att han förankrat forskningen
bland kommunens politiker. Nystads kommun var välvilligt inställda till studiens närvaro. De såg gärna att kommunens riktiga namn användes i studien. Vi avböjde att
offentliggöra fallkommunen med tanke på att mest centralt för studien var att lärare och
deltagare anonymiserades.5 Flera politiker sa vid ett möte i Vuxenutbildningsnämnden
(senare Bildningsstyrelsen) att de såg forskares närvaro som extra garanti för kvalitet i
KL. Vi betonade att det inte var vår uppgift att kontrollera eller värdera projektledningens agerande. Däremot avrapporterades preliminära tolkningar vid ett par tillfällen.
Projektledaren tillfrågades på slutet av fältarbetet om betydelsen av att Nystad utvärderades och att KLprojektgruppen följts under flera år. Björn menade att forskares närvaro
med ”många besvärliga frågor” ställde krav samtidigt som det gett ”ett bollblank, som
reflektioner och fungerat som kompetensutveckling”. På ett möte med utbildningsanordnare riktades en fråga från en utbildningsledare mot KLprojektledningen: ”Anordnarträffarna som vi har och diskuterar, skulle de fallit bort om inte de [forskarna] funnits
med?” Rektorn menade att träffarna systematiserats sedan forskarnas ankomst till kommunen.6 Vi drev, oavsett hur aktörerna tolkade vår närvaro, logiken om studiens tolkningsfrihet och framförallt villkoret att anonymisera ingående aktörer i studien. Personnamn är utbytta och sakförhållanden som inte är centrala för analys har också ändrats.

Östgötaforum för vuxnas lärande & vardag
I ansökan om medel till studien framfördes intresse att skapa ett regionalt forum eller
söka delaktighet i befintligt medlemskap med närliggande kommuner till Linköpings
universitet. Tanken var att kommunerna skulle fungera som referens i relation till
fallkommunen Nystad. Det regionala samarbetet inleddes hösten 1997 och pågår fortfarande. En central idé var att pröva preliminära tolkningar från fallkommunen. Men
också att hålla oss uppdaterade kring KLprocessen utifrån kommuners olika organisering av vuxenutbildning. De begrepp som prövades i forskarsammanhang blev på så vis
samtidigt ifrågasatta och utmanade av medlemmarna i Östgötaforum. Genom kontakter
med det regionala forat påverkades sättet att kommunicera som forskare. Samvaron med
5
6

Se bilaga 1, Kontrakt med Nystads kommun.
Anordnarmöte i Nystad 17 maj 2000.
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projektledare, studievägledare och utbildningsledare vidgade ordförrådet. Forskningen
påverkades genom möten med verksamhetens aktörer genom att vi lärde oss uttrycka en
och samma sak på olika sätt. Språkbruk inom vetenskapssamhället omformulerades till
resonemang som användes av kommunernas aktörer.
Ett dilemma med det nära samarbetet i Östgötaforum var att vi inte hanterade att sätta
gränser för vårt arbete. Vid inledningen av KL då många aktörer var villrådiga, förhandlades tid bort för egen forskning till kommunernas olika frågor. Tid för att handleda,
delta i utbildningsdagar, konferenser, skapa relationer, använda upparbetade kontakter
med föreläsare och ledning av seminarier överskred den avsatta resursen i Östgötaforum. En annan nackdel var att vi ägnade väl mycket energi åt själva kommunarenan i
studien. Vi föreställde oss att legitimiteten som forskare skapades genom att hyfsat
hänga med i alla vändningar kring KL. I och med omvälvande dynamik inom vuxenutbildningen formades många diskussioner kring ”nya” begrepp såsom validering,
studieplaner, lärcentrum och betydelser av vuxenutbildning ur individens behov. Energi
ägnades åt att hålla sig à jour, för att inte framstå som oseriösa. Förmodligen bidrog inte
detta till bättre forskningskvalitet. Däremot lever forat än idag. Vi har helt enkelt lärt
oss mycket som inte återges i avhandlingen. Men samarbetet har haft betydelse för
yrkesidentiteten som forskare. Aktörerna har använt forskningens konklusioner,
samtidigt som vi lärt oss att samtala med verksamheten. Logiken i Östgötaforum
handlar om ett ömsesidigt växelspel – ingående aktörer lär sig helt enkelt av varandras
olikheter.

Forskaren som hantverkare
Inspirerade av etnografens arbete söks mönster i särskilda sammanhang. Dessa mönster
speglar ingen helhet, etnografen måste liksom en experimentell forskare nöja sig med
fragment av något större. Berättelsen blir inget annat än en frusen konstruktion av det
som studerats. Men för att göra något meningsfullt av dessa skärvor, eller pusselbitar7,
för att förstå sig på sammanhangen måste relationer med fältet inledas och upprätthållas8. Utmaningen består i att hantera balansen mellan närhet och distans. Närhet i
betydelsen att bli accepterad och släppas in i sociala sammanhang. Men också att upprätthålla distans då forskaren bör stå vid sidan av ett fullvärdigt medlemskap.
På fältet har flera strategier nyttjats genom förhållandet att vi är två forskare. Dels har vi
varit med i olika sammanhang, vid tillfällen som sammanfallit men som bedömdes som
centrala att delta vid. Dels innebar samarbetet att olika identiteter användes i en och
samma situation. En strategi har varit att den ena antar rollen som distanserad forskare,
medan den andre i samma situation utgör socialt kitt. Skilda repertoarer användes i en
och samma situation för att forma forskningsfokuserat innehåll i avslappnade samtalsformer.
7

Ödman (1983). Författaren beskriver sättet att tolka och förstå något genom metaforen att lägga pussel.
En händelse eller företeelse kan betraktas utifrån olika dimensioner eller synsätt. Utifrån ett första intryck,
vår förförståelse skapar vi en provisorisk helhet. Denna tolkning prövas så genom att den plockas itu och
delar analyseras och formar nya helheter. Växelspelet består i att pendla mellan del och helhet. Förståelsen sätts på spel genom att vidga perspektivet och använda den enskilda delen utifrån andra perspektiv.
Arbetsprocessen kan betecknas som formad i en hermeneutisk cirkel eller spiral. Resonemanget kan
jämföras med arbetet utifrån den etnografiska forskarens pendling mellan positioner eller logiker. För utförligare beskrivning se kap 3.
8
Ball (1993).
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Inför intervjuer fördelades ansvar och fokus i grova drag, beroende på vilken relation vi
skapat till intervjupersonen. Efter varje intervju fick deltagarna frågan om hur de upplevde situationen. Ett vanligt svar var: ”Intervju? Vi har ju bara pratat.” Vid ett par
tillfällen blev svaret: ”Det var svårt att veta vad ni var ute efter, jag bara pratade på men
jag vet inte om jag svarade rätt.” Antingen var vi oreflekterat normativa i situationen
eller tillskrev intervjupersonen oss auktoritet utifrån exempelvis identiteten som forskare. Längre än så kommer vi inte i reflektionen. I några fall kan intervjupersonens
önskan att svara ”rätt” ses som mönster även i olika lärsituationer. Vi blev helt enkelt
ofrivilligt företrädare av samma diskurser som lärare och skolsammanhanget bjuder.

Mötet med deltagare och lärare
Att komma som forskarstuderande, därmed symbolisk bärare av tilltro till formell
utbildning för att möta kortutbildade deltagare kunde bli problematiskt. Vi skulle möta
människor i formella utbildningssammanhang, där utbildningsnivå har betydelse. Hur
skulle vi som företrädare för en studieelit forma relationer till kortutbildade vuxna?
Eftersom vi hade formella meriter och erfarenheter som räknas i sammanhanget, fanns
en risk att deltagarna skulle uppleva tvång att delta i studien. En oro fanns också för att
studerande skulle ge oss tillrättalagda berättelser om vuxenstudier, att de såg oss som
representanter för utbildningssystemet. Våra fördomar kom på skam. De flesta deltagarna såg snarare utbildning som nödvändigt ont, helt enkelt som villkor för att få
arbete. Kommentarer som; ”Får ni betalt för och sitta och ingenting göra?” eller ”Menar
ni att det tar flera år och skriva en bok?” ser vi som att vi blev de som avvek från sammanhanget. Skillnaden mellan deltagarna och oss var att utbildning tillskrivs olika
betydelser. Vår tolkning odlade inledningsvis en slags offermentalitet som inte hade
bäring i mötet med deltagarna. Däremot fanns misstänksamhet bland deltagare mot
andra samhällsinstitutioner. De vuxna talade inte om vad som helst, när och hur som
helst. Vi försökte motverka identifikationer med myndigheter. För att skapa förtroende
till deltagargruppen besvarades deras funderingar kring forskningen. Frågorna kretsade
kring materiella villkor som forskares lön och arbetsinsats, om de arbetsuppgifter forskare har. Flera ville också ha garantier för att deras berättelser inte fördes vidare till
lärare, utbildningsanordnare eller myndigheter som de hade kopplingar till.
Problemet som uppstod var att om vi inte ”fanns” som doktorander, vilka blev vi då i
deltagarnas ögon? I några fall blev det tydligt att forskare identifierades med myndighetsutövande diskurser. Vi förknippades med Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller
Sociala myndigheter. Hur tar man sig ur en sådan pådyvling? Mönstret var tydligt i
relation till några yngre män i studien. Var vårt sätt att kommunicera behäftat med
omsorg, kontroll eller övertramp av personlig integritet? Frågan kan inte besvaras mer
sakligt än att i de fall då vi upplevde distanserad kontakt, konfronterade någon av oss
deltagaren i intervjusituationen med exempelvis ”OK, nu är det så att du inte ska prata
som du gör med personalen på Arbetsförmedlingen”. Väl medvetna om det våghalsiga i
att förlora deltagarens förtroende, såg vi ingen annan lösning i situationerna. Deltagarnas respons tolkar vi som kommunikativ vändning från deras sida. Konsekvensen blev
att vara tydlig med att vi inte gick lärares eller andra myndigheters ärenden. Ett annat
lärtillfälle kring skillnader mellan deltagare och forskare var då vi ägnade energi åt att
beskriva studiemiljön. Vi värderade den och tillskrev det fysiska rummet helt annan mening än deltagarna. Över tid tog sig beskrivningarna formen av; en trist skola, gräsliga
tapeter, urusla undervisningssalar, uttjänta möbler, vidrig lukt (en smådjurspraktik
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delade lokalerna, doften av narkosmedel var påtaglig) och framförallt en vardaglig lunk
präglad av tristess. Men deltagarna signalerade aldrig liknande bilder av utbildningsanordnaren eller agerade som att miljön hade den betydelse vi skrivit fram. Däremot var
geografiskt läge centralt för de vuxna. Flera deltagares val av utbildningsinstitution
grundades i relation till lokalernas läge i Nystad. Några menade att anordnaren skulle
vara nära hemmet så man kunde äta lunch hemma eller ha bekvämt avstånd till daghem
eller fritids. Andra såg som avgörande att kunna uträtta ärenden på stan, gå och fika,
spela biljard eller smidigt ta sig till kompisarna. Dessa erfarenheter bidrog till insikt om
de skilda berättelser som kan presenteras om en och samma situation. Det finns inte
någon enhetlig logik att beskriva tillvaron på och ingen berättelse är oskyldig, fri från
värdering.
Maktproblematiken blev påfallande när det gäller utbildningsansvariga, rektorer och
lärare, vilket var överraskande för oss. Rektorers, vägledares och lärares diskurser präglas av tilltro till formell utbildning, därmed har utbildningsnivå betydelse. Som pedagogiska forskare agerade vi inom samma intresseområde som aktörerna, gjorde anspråk
på liknande kunskap. Den vetenskapliga diskursen går dessutom utöver sin egen praktik
genom uttalande om annan verksamhet som i det här fallet utbildning. Den pedagogiska
kunskapen kan bidra till skolbyråkratins kontroll. Flera aktörer ansåg att forskningen
varit förenklad och normerande över skolpraktiken. Vi möttes av uttalanden visserligen
med glimten i ögat såsom; ”Statliga medel avsätts för forskning istället för skolan där
det behövs” eller ”kan forskning verkligen bidra med något”? Att fältet ifrågasatte den
vetenskapliga diskurs vi ingår i eller tillskrev den obegränsad betydelse är en del i det
sociala kontraktet som formar ömsesidiga beroendesituationer.
Studien legitimerades genom anspråk på att kunna bidra till förståelse av vuxna i studier
genom deltagarperspektiv. De professionellas förståelse kan kompletteras och verksamheten betraktas från andra horisonter. I samma andetag måste etiska överväganden hanteras. Som beskrivs i kapitel 3 har Vetenskapsrådets etiska regler anammats. Det vi som
forskare ska hantera är att deltagarnas berättelser om studierna kan avslöja strategier
som kan vara till nackdel för den som undandrar sig undervisningens anspråk. Men
motståndet mot utbildning kan frigöras från enskild studerande. De kortutbildade ingår i
samhälleliga strukturer som både underlättar och försvårar deltagande i vuxenstudier. På
så vis kan forskningen samtidigt som den avslöjar deltagares strategier också bidra till
hur dessa deltagare bättre kan inkluderas i vuxenutbildning.

Mötet med utbildningsanordnare
Vi bestämde oss för att själva presentera studien för legitimitet i kommunen. Första
intrycket av skilda utbildningsanordnare var bemötande med ”skräckblandad förtjusning”. Anordnarna förväntade sig att vi användes som symboliska kontrollanter av
KLprojektledningen i Nystad. Men efter några möten syntes oron för studiens kontrollerande funktion minska. Utbildningsanordnarna agerade för att vi skulle studera just
deras klassrum. När de flesta besökts började vi fundera på vilka institutioners klassrum
som skulle följas. I Nystads kommun anordnades yrkesinriktade och exklusiva företagsförlagda utbildningar. Men valet av anordnare utgick senare från var de flesta av
Nystads deltagare studerade. Året 1998 användes helt enkelt till att förstå hur kommunen tolkat KL satsningen och hur de organiserade KL. Vi besökte anordnarna, inter-
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vjuade rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare. Studiens centrala avsikter presenterades för att få tillgång till några klassrum.
Några pilotstudier i klassrum gjordes hösten 1998 hos tre anordnare. Därefter bedömdes
att vi inte var redo för observationer i undervisningen. Hos en anordnare kändes dynamiken mellan ansvariga lärare problematisk, det kunde få konsekvenser för studien som
handlade om annat. Strax efteråt blev en av lärarna långtidssjukskriven. Vi prövade deltagande observationer hos en annan utbildningsanordnare men insåg att innehållet var
väl specialiserat och yrkesinriktat. Vi upplevde också att läraren vände sig mer till oss
än till studerande. Ett tredje försök var när vi studerade en Orienteringskurs. Här drog vi
oss ur på grund av att deltagarna var allför fjärmade från vuxenstudier. Klassrummet
framstod som ett vuxendagis, med ointresserade deltagare främst med sociala behov.
Efter en dag med deltagares fötter på bordet och aktiviteter väl udda för att kunna jämföras med andra lärmiljöer beslutades att Orienteringskurser inte ingick i studiens kunskapsintresse.9 Vi drog oss ur dessa tre försök på taffligt sätt. På fältet lade vi ansvaret
för uttåget på vår bristande erfarenhet, att vi behövde dessa försök för att lära. Pilotstudier hade gjorts för att närmare identifiera vad vi var ute efter. Lärarna reagerade som
vi tolkar det med besvikelse.
Efter händelserna funderades en del kring hur vi skulle agera för att dels få tillgång till
andra klassrum. Dels hur vi skulle övertyga lärare om att uppgiften inte var att värdera
deras arbete som bra eller dåligt. I januari 1999 var det så dags att ta nya tag. Kommunens tre största anordnare valdes; Folkhögskolan, Komvux och Liber Hermods flexgymnasium. Innan observationerna påbörjades deltog vi i lärarkollegier för att informera om studien. Institutionernas första möte med deltagarna studerades och sen var det
dags för klassrummen. På Folkhögskolan var det en klass som började Allmän linje/
kurser våren 1999. Studierektor tillfrågade klassläraren som var ny på skolan och
positiv till vår närvaro. På Komvux frågade rektorn personalen efter att vi bestämt vilka
ämnen och grupper som skulle följas.10 En lärare avböjde men två andra ville delta. På
Liber var deltagarnas kurskombination avgörande för urval. Deltagarna gav sitt medgivande, en coach och regionansvarig tillfrågades om vi kunde studera undervisningen i
relation till deltagarna.

Forskning med verksamheten
Vi argumenterade för att vår närvaro i klassrummen kunde användas som ett slags
bollblankande, inte om hur undervisning bör gå till men genom de frågor vi återkommande skulle ställa till lärarna. Ställningstagandet vägleddes av resonemang kring
utvärdering och forskning av undervisning:

9

Vi beklagar att ingen verkar ha studerat just denna form av vuxenstudier som var vanlig inom KL. Men
vi ansåg att det föll utanför studiens kunskapsintresse. Orienteringskurs handlar allmänt om att vuxna ska
känna på eller pröva på hur det är att studera för att kunna välja att studera hos en utbildningsanordnare.
Kurserna handlar främst om att stötta och skapa studietillit men också att diagnostisera deltagare så de
kommer till utbildningsanordnare och nivåer som passar dem. Orienteringskurser kunde variera mellan 8
och 12 veckor. I Nystad valde man att organisera Orienteringskurser med intensivt handledningsstöd på
12 veckor.
10
Vi har huvudsakligen följt deltagare i Samhällskunskap A och Svenska A kurser. På Folkhögskolan
arbetar man utifrån Tema som är ämnesintegrerat i Samhällskunskap, Geografi, Religion, Historia och
Naturkunskap.
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The crucial problem for curriculum research and study is the development of theory
and methodology which is subservient to the needs of teachers and schools. This
means that the theory has to be accessible. And it means that the personnel who
identify themselves with this field should not allow themselves – or be allowed – to use
their knowledge and expertise to divide themselves from teachers. This is an everpresent danger. When it comes to proving oneself as a researcher, the school is often
a less attractive setting than the international conference. There is a place for the
11
latter, but not as a substitute for the former.

Inledningsvis var vi noga med information om att studien beskrev vuxenutbildning ur
deltagarnas perspektiv. På så vis behandlas lärare och andra aktörer styvmoderligt. I
avhandlingen fokuseras inte särskilt samhälleliga villkor som utbildningsanordnare och
lärare har att förhålla sig till. Det utesluter inte att vi försökt bidra till lärarnas och utbildningsinstitutionernas verksamhet. Genom deltagarnas berättelser kan utbildningsanordnare utveckla sin verksamhet. Material från forskningen har använts i fortbildningssammanhang under studiens gång. Empirin har presenterats för dels involverade i studien,
dels runt omkring i landet. Aktörerna, oavsett utbildningsinstitution känner igen sig i
analyserna, ”Det är så här det ser ut. Bra att få ord på det”.
De återkopplingar som gjordes av data på utbildningsinstitutionerna i studien påverkade
inte studiens tolkningar dramatiskt i avhandlingen. Men det är en sanning med modifikation, eftersom alternativa tolkningshorisonter återkommande prövades under resans
gång. Möten med lärare runt omkring i landet medförde att vi återvände till det empiriska materialet, därmed kunde andra fallbeskrivningar väljas, än de vi ursprungligen
betonat. Aktörernas respons på materialet bidrog även till hur tolkningarna retoriskt förpackades. Centralt att lyfta fram är reaktionen hos en aktör på Folkhögskolan. Läraren
ingick inte i studien, men närvarade då data återkopplades på institutionen. Han var
lärare på en Speciallinje, inte Allmänna kursen som vi följt. Läraren ifrågasatte inte
observationerna, men sa att skolan utåt inte fick framställas på detta ofördelaktiga sätt.
Han menade att det kunde få materiella konsekvenser för utbildningsanordnaren, såsom
färre framtida utbildningsuppdrag och minskat statligt anslag. Aktören ansåg att vi inte
tog hänsyn till den aktuella lärarens avsikter och att studien förbisåg skolans praktiska
omständigheter. Av det lärde vi oss att uttrycka oss mer nyanserat, att rensa materialet
från observationer där lärare kunde framstå som enfaldiga eller att beskrivningen inbjöd
till att läsare värderade pedagogers och studerandes ageranden som konstiga.

Intervjuer
Intervjun är en social praktik med kommunikation som kretsar kring något bestämt. Här
möter vi aktörer som deltagare, lärare, vägledare, rektorer och politiker. Intervjuerna
formas utifrån förutbestämda teman. Samtalsinnehållet ramas in dels av forskarens
planering, dels av det som intervjupersonen förväntar sig ska ske och viljan att berätta.
På så vis formas intervjuer som diskursiva aktiviteter. Intervjun utgör, som i all kommunikation, en fråga om förhandling. Ett sätt att förhålla sig öppen för förhandling är att
arbeta med relativt vida frågor. Det som berättas i första intervjun skapar förståelse för
det som sker i klassrummet, som i sin tur får betydelse både för vad som sägs och på
vilket sätt det framförs i senare sammanhang. För att avdramatisera den formella situation som forskningsintervjun utgör, deltog vi oftast båda två.
11

Burgess (1993, s 17). Författaren citerar Stenhouse (1975, s 207) i ett av resonemangen kring forskarens roll i relation till fältet. Vi tolkar citatet både som en fråga om lojalitet och forskningsetik.
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Men intervjusituationen vi skapat kan problematiseras ur maktperspektiv.12 Genom
numerärt överläge gentemot intervjupersonen finns risk att forskarna tar stort utrymme.
I intervjuerna gjordes därför arbetsfördelning. När den intervjuade vände sig till en av
oss, bildade den andra bakgrund. Bedömde vi att sättet att ställa frågan inte engagerat,
trädde den andre fram och omformulerade den. Ett annat sätt att omväxlande byta roller
var att följa upp tappade samtalstrådar och checka av vår förståelse. Vem som gjorde
vad hängde inte bara ihop med spontana val av samtalspartner. Arbetsfördelningen utgick från favoritfrågor var och en utvecklat. Under intervjuprocessen hittas formuleringar som fungerar. På det sättet växlade arbetsuppgifterna under intervjuns gång. Att
förena dessa funktioner som ensam forskare kan vara svårare. Det är lätt att man tappar
fokus om intervjupersonens berättelse svävar ut i samvaron med en engagerad lyssnare.
Samtidigt kan dimensioner i dessa sekvenser, när intervjupersonen inte disciplinerar
berättelsen till forskarens snävare teman, vara avgörande. Tvåsamheten medförde att vi
kunde förhålla oss mer öppna, den ena kunde hänföras av berättelsen. Samtidigt som
den andra följde upp med frågor. Oron att ”prata ihjäl” någon på grund av numerärt
överläge visade sig ha motsatt effekt. I studien finns aktörer som tog god tid på sig att ta
itu med ett frågetema. Genom samarbetet blev det lättare att stå ut med längre pauser,
att vänta ut och lyssna till tystnaden. Det har vi som ensamma intervjuare i tidigare
studier upplevt som ett dilemma. Man blir lätt stressad av tystnaden och omformulerar
emellanåt frågorna väl snabbt.
Att människor pratar eller agerar i intervjusituationen som det fanns ett rätt svar finns
exempel på i studien. Fördelen var att vi kunde återkomma för fler intervjuer. Informella eller dagliga samtal utgör betydande del i datainsamlingen och kompletterar de
formella intervjuerna. Fältnärvaron synliggjorde också att vissa intervjupersoners ovilja
att prata var ett vardagligt mönster oavsett situation. Efter intervjuerna samtalade vi med
intervjupersonen om upplevelsen av mötet. Med reservation för att svaret på frågan
illustrerar maktförhållanden som skapats var en vanlig reaktion; ”Intervju? Jag tyckte vi
bara satt och pratade!” Kvinnor i studien sa; ”Usch, vad jag prata, bubbla på hela
tiden!”. Medan några män undrade hur deras insatser kunde användas; ”Inte för jag vet
om ni får ut nåt, är ni nöjda så!?” En tolkning är att kvinnor inte ska ta plats, när så görs,
förväntas hon reglera sig, att inte framstå som framfusig. Männen ifrågasätter inte sitt
utrymme, de ska ta plats. Men frågorna stämde inte med männens förväntningar på vad
forskning är. De bjuder in till en styrkedemonstration och gör anspråk på vad som är
relevant information. Några manliga aktörer tog sig rätten att fundera över hur forskning
ska bedrivas. Ytterligare en tolkning är att uttrycket står för en auktoritetstro, en respekt
för den vetenskapliga diskursen, ett sätt att kontrollera om man har uppfyllt forskningens förväntningar. Tveksamheter fanns möjligen kring att inte ha besvarat frågorna
på ”rätt” sätt.13
En alternativ tolkning riktar snarare ljuset mot frågornas karaktär och innehåll. Möjligen
har vi som kvinnliga forskare ställt frågor som helt enkelt engagerat kvinnorna i studien
mer än männen. Intervjuerna med kvinnorna har oftast tagit längre tid. Vi menar att det
här illustrerar aktörernas relationer till oss, den ena är inte den andra lik.
Här har relationer kring makt och kunskap, närhet och distans beskrivits. En dimension
av detta är dilemmat med gränsdragning. När vi som forskare ingår i sammanhang över
12

Samtal med Borgnakke på doktorandkurs vid Danmarks Lärarhögskola (april 1999).
Hur aktörer talar i intervjusituationer, hur man väljer att ta plats i ett samtal hänger ihop med socialgruppstillhörighet och könsidentitet. (Ball et al 1999 not 5).

13
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tid kan det bli svårt att upprätthålla gränsen mellan att vara medlem i gruppen och
forskare. Vilka tillfällen kan vara bra att delta i och vilka kan tänkas äventyra relationerna? För att få tillgång till aktörerna krävs tjänster och gentjänster. Ett exempel var
att medverka i utbildningsdagar för lärare, där utvärdering som fenomen problematiserades. Vid andra tillfällen deltog vi som kolleger, berättade om arbetet med examinationer vid universitetet. Förfrågan om medverkan vid pedagogiska möten kom tidigt i
studien. Vi medverkade vid utbildningsdagar först när klassrumsarenan lämnats. Ett
annat ställningstagande var att forskaren inte kunde användas som klagomur av varken
rektor, lärare eller deltagare. Vi undandrog oss på så vis institutionernas vardagliga förhandlingar. Kanske har det varit enklare att som kollektiv sätta gränser än som enskild?
Tvåsamheten inbjuder till frimodighet. Samarbetet underlättar att anta formen av en
svängdörr – den är smidig att både öppna och stänga, men man måste alltid se upp.

Deltagande observationer
Deltagande observation kan ta sig olika uttryck och i relation till skilda arenor. I studien
handlar det om att studera KLprojektledningens interna möten, deras möte med utbildningsanordnare i kommunen, möten med politiker, utbildningsanordnares lärarkollegier,
utbildningsdagar och slutligen vardagliga möten mellan deltagare och personal (raster,
cafeteria, matrum) och i klassrummet. I generell mening formas deltagande observationer utifrån fältanteckningar. Fältanteckningen handlar om att man skriver ner det som
finns att nedteckna. Med det menas att vi aldrig fångar helheter, det som verkligen
inträffade. Våra anteckningar styrs av förförståelse (teoretiska raster men också vardagliga horisonter). En del etnografer menar att forskningens trovärdighet kan garanteras
om fältanteckningen renskrivs så snart som möjligt.14 Efter att ha prövat strategin kan vi
så här efteråt säga att det snabba nedtecknandet inte fick avgörande betydelse för de
slutgiltiga tolkningarna. Snarare framstod de som hinder från att frigöra sig och forma
andra tolkningar än de som var möjliga med de teoretiska perspektiv vi utvecklade allt
eftersom. När studiens teoretiska perspektiv skruvades om efter ett par år, var vi
tvungna att återvända till rådata, till impressionistiska intryck och framförallt använda
ljudbanden igen. De anteckningar och fall vi utvecklat var resultat av studiens tidigare
fokus, lärande som fenomen. När fokus förändrades blev så andra situationer, därmed
utsagor i intervjuer betydande.
I studien har fältanteckningar olika funktioner. För det första vägledde de olika observationer i klassrummet. För det andra bidrog de till teman och intervjufrågor. Fältnärvaron bidrog till att vi kunde forma konkreta frågor i relation till aktuell aktör. En
händelse vi tillsammans varit med om kunde bilda utgångspunkt i intervjufrågorna. För
det tredje kunde intervjupersoners svar förstås utifrån de aktiviteter de (och vi) tagit del
i. För det fjärde kunde vi med tolkningar av en aktivitet ”självständigt” och samtidigt i
relation till ingående aktörers bilder forma beskrivningar.
Fältanteckningarna fokuserar alltså olika dimensioner. I början styrdes anteckningarna
av ”allt och inget”. Anteckningarna tillsammans med bandinspelningar registrerade
aktiviteter som försiggick i klassrummet. Vi skrev hur moment initierades, vad lärare sa
och gjorde och hur deltagarna reagerade. Över tid blev fältanteckningarna mer styrda,
fokuserade särskilda handlingar. Ibland uppmärksammades hur rummet var utformat,
14

Beach (1995, s 69–70).
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vem som närvarade eller inte. Vi observerade också hur tiden användes, vem som talade
mest och vilka regler för kommunikation som formades. Uppmärksamhet riktades mot
vilka uppgifter som skulle utföras, vilket stoff man använde och hur man skulle bearbeta detta stoff. Fokus riktades även mot hur grupparbeten och examinationer formades. Det vi helt enkelt försökte göra var att förstå oss på aktiviteter som deltagare och
pedagoger iscensätter i vuxenstudier.15 Intresset styrdes av de logiker som formas i en så
kallad undervisningscykel, från inledning av en uppgift till avslut, själva examinationstillfället, helt enkelt kring vad och hur man förväntas göra som deltagare i vuxenstudier.
En annan form av fältnärvaro är inspelade minnesanteckningar. De utgörs av samtal oss
forskare emellan efter dagen fältnärvaro. De var betydelsefulla för hur vi skulle gå
vidare i studien. Men innehöll också information, som inte varit möjlig att skriva ned
under dagen.

En beskrivning från fältanteckningar växer fram
Här presenteras hur en fältanteckning från undervisningen formas. Först presenteras
utkast från observatör A respektive B. Därefter kompletterar bandspelaren observationen, utsnitt C. I flera fall finns ingående aktörers berättelser om situationen, samtal
med deltagare, utsnitt D och sist samtal med lärare, utsnitt E. Med denna information
formas så en fältanteckning, men utifrån forskarens perspektiv. Forskningsintresset styr
på så vis vad som slutligen finns med i text, val av citat och händelser är forskarens
ansvar.
Utkast A observatör 1, 9912:
Akim står i trapphuset och kikar. Laura kommer. Dom stannar och pratar intimt, tyst.
Uno [lärare]: Gomorron hela klassen!
Närvarande elever: Irene, Henrik, Jonas, Anna och Laura. Kitty, Stig och Oskar kommer senare. Ali kommer en stund senare.
Uno:
Har ni gjort lästesten?
JONAS:
Näe, Irene har du gjort din?
IRENE:
Nej, jag har inte hunnit i helgen.
JONAS:
Näe, har gjort så mycket annat.
Uno går fram till tavlan, repeterar den uppgift eleverna fått men som ingen gjort. Anna
och Henrik sitter och småpratar. På tavlan, hur det går till när man läser text. Delar in
text i 4 block och sekunder.
Uno:
Det här är inget hokus pokus – utan det här är det sätt som hjärnan vill
läsa!
[Observatörens kommentar] Jag fattar inget. Vad gör vi?
Läraren vill genomföra ett experiment. Henrik är inte entusiastisk. Disciplinering tar
vid. Finns på band.
Utkast B observatör 2, 9912:
Må 8.45 Tema Ove Bandinspeln. TAVLA med grön penna: Ta med svenskböckerna
till redovisningen på torsdag.
Uno:
God morgon hela klassen!
Jonas, Henrik, Anna, Laura, Irene finns med från början. Någon minut senare kommer
Kitty, Stig och Oskar.
Uno skriver på tavlan och säger: Så här vill ögonen/hjärnan fungerar. Vänd er mot
varandra!

15

Material som formats har använts vid fortbildningsdagar med lärare runt om i landet.
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Utkast C bandinspelning, 9912:
Läraren Uno:
God morgon hela klassen! Det var väldig trängsel!
HENRIK:
Va´?
Uno:
Undrar var dom kan va´? Dom finns inte.
Jonas försöker stänga fönstret: Kom igen! [skrapande ljud] ja!
HENRIK:
Näe.
Uno:
Vi börjar nu då. Läraren ritar på tavlan. Det här har alla sett.
Böckerna. Hur gick det med den där testen då? Läsa!
JONAS:
Var det ett test? Läsa!
Uno:
Jaa.
Jonas: [skrattar]
Har du gjort [skrattar] din Irene? [skrattar]
OSKAR:
Just det!
IRENE:
Näe, jag hade inte tid.
JONAS:
Jnjae, inte jag heller. Jag har haft jäkligt körigt i helgen
alltså. Men jag är spännande på vad du har och säga om
den?
Uno:
Ja, jag måste ju först se överhuvudtaget er iakttagelse för
att det ska bli riktigt spännande. Men, vi skulle kunna göra
en test för att se principer.
Någon trixar med dörren.
JONAS:
Öppna Kitty! Kitty går och låser upp dörren.
ALI:
Morrn.
KITTY:
Morrn.
Ali går och sätter sig. Skrapar ogenerat med stolen.
Uno:
Jo, jag tänkte ta en exemplar som inte var alltför svår text
som var ganska som är relativt lättskriven … Vad ni gör när
ni läser snabbare, det är att ni läser som ögonen verkligen
vill läsa.
Tystnad i klassrummet. Läraren fortsätter undervisa.
Uno:
Det är alltså inget hokus pokus. Utan det här är helt enkelt
ett natu. Så här vill ögonen när du läser högt ett papper. Hur
gör du då? Hur tror du att ögonen går då?
Tyst, någon hostar, Laura springer ut och in.
Uno:
Så? Läraren pekar på tavlan från vänster till höger.
JONAS:
Mm.
OSKAR:
Jaa!
[ohörbart]
Uno:
Vänd er mot varandra och så ni och ni och ni. Läraren går
runt och pekar på deltagarna parvis.
STIG:
Akta bokhyllan!
Deltagarna makar på sig.
JONAS vänd mot Henrik: Det här var ingen vacker syn! [skrattar]
OSKAR:
Nähä!
Uno:
Så. Läraren pekar på varje deltagare; etta, tvåa, etta, tvåa,
etta, tvåa. Ettorna titta på den andre och titta på den här
cirkeln som finns, här. Runt huvudet.
Deltagarna skrattar och utbyter blickar.
Uno:
Näe, stopp nu! Titta på mig! Titta på den här cirkeln som vi
har runt huvudet. Den andre, iakttar ögonen och hur dom
rör sig.
JONAS:
Så då?
Uno:
Nej, vänd dig om, Henrik! Du måste sitta så han kan.
HENRIK:
Det är förvirrande. OK. Vem ska vi titta på?
JONAS:
På cirkeln.
HENRIK:
Vilken jävla cirkel?
Deltagarna skrattar.
Uno:
Runt hans rand.
Deltagarna skrattar.
JONAS:
Runt mitt huvud har jag en eller vad det heter.
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Uno:

Deltagarna skrattar.
JONAS:
Uno:
HENRIK:
Uno:
DELTAGARNA:
Uno:
JONAS:
Uno:
JONAS:
Deltagarna skrattar.

Nä! Ni kan inte sitta så här va`? [Uno visar med kroppen hur
man inte ska sitta] utan ni måste jobba lite. Får vända er
runt.
Som hypnotisera.
Henrik du kan inte sitta så där.
Jamen, jag ser ju cirkeln.
Men han ska se dina ögon, det är det som är vitsen. Är ni
klara?
Mmm.
OK. Har ni sett hur ögonen går?
Dom rör sig [fniss] [de andra deltagarna skrattar]
Hur, rör dom sig? Rör dom sig efter cirkeln?
Nej, jag vet inte. Lite åt alla möjliga håll.

Utkast D informellt samtal deltagare 9912:
Deltagaren Jonas berättar om lektionen.
Intervjuare:
Vad var vi med om? Vad gjorde ni?
JONAS:
Gjorde? Ja nåt om lärande. Näe, vet inte. Han [läraren]
hade väl hittat en bok, nåt om det på bokrean?!
Utkast E informellt samtal lärare 9912:
Intervjuare:
Uno:

Den här lektionen hur kommer det in i det hela?
Näe, vi bestämde att Anders sköter Tema och jag tar mer
klassföreståndare och så om lärande, ja kunskap. Det tycker jag är kul. Det är kul och jag tänkte pröva lite nytt med
dom. Dom blir konfunderade och det är vitsen med lite
experiment hur vi funkar och så. Näe det var kul och dom
var ju tysta för en gångs skull. Men, måndag ni vet många
sover ruset av sig på morron.

Det här är en ordning kring hur vi arbetat på fältet. Vi har observerat något, antecknat
och lyssnat av bandspelaren. Samtal har förts med både studerande och pedagoger efter
aktuell situation. Sedan har vi diskuterat oss emellan och slutligen format en berättelse.
Det är så deltagande observationer och intervjuer eller informella samtal kombineras i
studien.

Val av deltagande observationer
För att förstå de tre utbildningsinstitutionernas logik har deras introduktioner använts.
Likheter och skillnader kan synliggöras genom sätten att presentera sig för deltagarna
första dagen. Vad som räknas som kunskap och relationer mellan anordnare och deltagare synliggörs i anordnarnas agerande, samt i intervjuer med rektorer. När det gäller
undervisningens anspråk på vem studerande förväntas vara, hur hon ska agera för att
”matcha” eller möta lärares krav använder vi av allt material i studien enbart ett fall.
Den här lektionen är inte ett ”genomsnitt” av undervisningen. Men den illustrerar det
som över tid kan tolkas som villkor i klassrummet, undervisningens anspråk på deltagarpositioner. Den synliggör omständigheter kring hur deltagaridentiteter formas i
relation till den undervisning som vuxna deltar i. Valet av lektion hade inte varit möjligt
utan närvaro över tid, utan de mönster som finns i materialet. I skrivna utkast staplades
scen på scen från klassrummet som egentligen visade samma princip. Eller som handledaren sa: ”intressant, men ni måste sålla och se trädet eller busken i den täta skogen”.
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Ett sista ställningstagande för val av utsnitt har även varit deltagarnas berättelser.16 Fältanteckningar används också i relation till deltagares utbildningsbiografier (kap 7–10).

Skrivande i studien
Att anta identiteten som vetenskaplig skribent har varit energikrävande i samarbetet.
Skrivandet blev mer komplicerat än vi föreställt oss. Först handlade processen om att
hitta ett språk som båda kunde känna sig bekväma med. Texten är ju en produkt av ett
samarbete där vi inte kan urskilja vem som skrivit vad. På så vis är uppdelningen i
förordet endast pragmatiskt för att bemöta praxis vid Linköpings universitet. Principen
har varit att först tillverka text tillsammans framför datorn. Sedan har någon utvecklat
en del för att därefter stråla samman. Diskussionen har så mynnat ut i nya grepp och
någon har åter igen tagit sig an ett avsnitt. Vi har så om igen mötts framför datorn. Slutligen har resonemang oss emellan förts kring vad som ska stå färdigt i text, fördelat
arbetet för att så avsluta det hela tillsammans.
En annan överraskning var alla reningsbad texten behövde. Vi har gått igenom faser
från att fältet beskrivs som exotiskt eller skeptiskt och väl distanserat. Vi har också reagerat i observationer utifrån andra identiteter än forskarens. Undervisningen framställdes helt enkelt utifrån personlig smak. En annan fas att genomgå var utsattheten;
aktörernas stora öppenhet, rent av genomskinlighet var svår att hantera som lojal medaktör. Hur skulle vi kunna göra forskning av våra ”vänners” aktiviteter? En annan
period i skrivningen var då vi distanserade oss och framställde lärare och deltagare som
konstiga, deras agerade framskrevs som ologiskt. Aktörernas aktiviteter blev omöjliga
att bringa ordning i. De beskrivningar som till slut finns i text kan ses som en slags försoning. Utifrån identiteten som forskare försöker vi helt enkelt beskriva vad aktörerna
talar om eller gör i studien.

Transkribering av data
Hur närmar man sig ett material som är fruset? Det är slående att intervjuerna och
fältanteckningarna blir något annat i text, än den levande kommunikationen. En bild
finns från tillfället, som vid upprepad lyssning visar att anteckningen spelar ett spratt.
Eller snarare att sinnen är selektiva, vi minns det vi vill. Samtidigt är det påfallande hur
det intuitiva intrycket visat sig ha bäring över tid, när vi återvänt till initiala minnesanteckningar. Energi har därför ägnats åt att om och om igen lyssna på ljudband av både
undervisningstillfällen och intervjuer. Stor del av undervisningens observationer är inspelade liksom formella intervjuer. Ur materialet valdes rektorer, lärare och deltagare
vid de tre utbildningsinstitutionerna för att närmare analyseras. Transkriberingen av det
omfattande materialet har efter upprepat lyssnande av oss enskilt och tillsammans styrts
av ett pragmatiskt intresse. Vi såg det som betydelsefullt att själva skriva ut materialet
för att på så vis återskapa en känsla av autenticitet. Intervjuer med rektorer, studievägledare och lärare har delvis skrivits ut. Intervjuerna med deltagarna är utskrivna i sin
helhet. Transkriberingstecken finns i kapitel 3. Frågan om transkribering är kanske mer
16

I studien har vi observerat händelser och återkommande talat med aktörer om deras handlingar. I relation till deltagarna gör vi å ena sidan tolkningar där aktiviteter går utöver aktörsskapet (agency), oberoende av ingående aktör (structure). Å andra sidan fokuseras en slags empatisk förståelse av deras handlingar. Deltagarnas berättelse om aktiviteter bidrar till den berättelse vi som forskare slutligen presenterar.
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fruktbar i relation till vad som inte finns med, det som läsaren inte får ta del av. Vi har
så gjort ett hårdhänt urval av det omfattande materialet men tillgång till råmaterial finns
utifrån överenskommelser med studiens aktörer.

Tolkning av data
Återkommande har varje intervju lästs i dess delar och helhet. Men hur går denna
process egentligen till? Vi har bytt fot från att intuitivt tolka eller i sämsta fall vardagspsykologisera, till att använda studiens analytiska begrepp som växt fram över tid.
Inledningsvis fanns böjelser att blanda samman tolkningshorisonter med varför det är på
ett visst sätt, att förklara varför intervjupersonen uttrycker logiker istället för att fokusera frågan; hur? Ett exempel; en deltagare framställde sig som ensam i olika sammanhang, det var ett mönster. Istället för att beskriva sammanhang och mönster i aktiviteter
ägnades energi åt varför personen var ensam. Förklaringen fanns i det empiriska materialet, deltagaren var ju adopterad (som säkert inneburit trauma!) Vi är kanske inte
sämre analytiker än andra. Men som noviser blandade vi samman uppgiften att forma
fylliga beskrivningar med att rota i varför något framstod som det gjorde. Även om
orsaker inte söktes medvetet skulle mönster formas i materialet. Tolkningarna har tagit
utgångspunkt i de strategier som beskrivs i kapitel 2 och 3. Data har fått vila i omgångar, vi har tolkat om, genomfört nya observationer och intervjuer som förskjutit
tolkningar, läst alternativa källor, återvänt till texten, för att slutligen bestämma oss för
en konklusion. Men hur går tolkningsarbete egentligen till? Är det överhuvudtaget möjligt att ingående beskriva processen?
Arbetet skulle kunna beskrivas utifrån hur man idealt går tillväga i tolkningsprocesser.
Sådana forskningsberättelser har inspirerat oss kring hur man kan, eller borde gå till
väga. Andra försöker istället beskriva hur tolkningar konkret formats, vilket vägleder
resonemanget här.17 Vi är inte trovärdiga om vi efteråt försöker återskapa hur tolkningar
i detalj växt fram i studien. Det är vi helt enkelt inte kapabla till. Kanske hänger det
samman med att vi är två uttolkare, genom alla samtal har vi inte räckt till för att fokusera hur vindlingarna rört sig, vi hade fullt upp med att följa varandras tolkningar och
aha-upplevelser. Även om magkänslan, det intuitiva väglett processen har lyhördheten
spelat samman med studiens valda perspektiv. Under resans gång bytte vi fot från tänkande kring lärande och kunskap till identitet som fenomen. Det empiriska materialet
”sa” oss fel saker – eller vi ställde frågor som medförde att parentes sattes om lärande.
Jämförelser av deltagarnas berättelser gjordes för att kategorisera likheter och skillnader. Mönster som en narrativ format, har också prövats mot andra narrativer. På så vis
formades begrepp och kategorier i tolkningen av materialet både som enskilt fall och
”rakt över” hela deltagargruppen. Fokus för analys har varit vad som räknas som kunskap i vuxenstudier samt hur relationer mellan pedagoger och deltagare formas och
förändras:
•
•
•

sociala aktiviteter; vad ägnar sig aktörerna åt och hur går det till?
beteckningar: vilka aktiviteter, objekt och positioner görs relevanta?
positioner: hur görs de relevanta och hur placerar man sig i relation till varandra?

17

För olika slags ingående beskrivningar kring tolkning och analys se till exempel Beach (1995
s 95–104); Abrandt (1997, s 64–67, 72–76); Garpelin (1997, s 36–39); Kvale (1997, s 170–202);
Berndtsson (2001, s 120–131); Karlsson (2003, s 73–76).
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I början satt vi med intervjumaterialet och följde slaviskt varje fråga som ställts och den
berättelse som kom i relation till enskilda frågor. Det blev inga fruktbara tolkningar.
Arbetsgången syntes motverka uppsåtet att förstå hur någon betraktar och värderar världen. Kan man frigöra en utsaga på ett ställe och koppla den till en utsaga, som är svar på
en annan? Vi insåg att det var så vi måste göra, framförallt för att forma utbildningsbiografier. Den strategi vi huvudsakligen arbetat med är att först lästes hela intervjun
som en sammanhängande berättelse. Vilka mönster i form av tidsdimensioner, brott,
motsägelser, sociala relationer, aktiviteter, värderingar (skurkar och hjältar) berättar
deltagarna om? Från olika händelser i intervjun kunde intriger och strukturer skapas i
berättelserna. Det betyder att vi som forskare blåst upp och utvecklat intriger, samtidigt
som annat fått stå tillbaka. Vad som avgjort är de analytiska frågor som direkt och indirekt funnits med, men också utvecklats under resans gång. När man använder narrativer
är det brukligt att använda vardagsspråk. I utbildningsbiografierna används så ett språk
som ligger nära aktörernas sätt att uttrycka sig. Vi har sammanfattningsvis försökt utmana förförståelser och nya förståelser genom att reanalysera materialet (kanske alltför
länge, skulle nära och kära säga). En annan avsikt var att åtminstone försöka att inte
tolka materialet dikotomiskt som antingen eller, att lösa upp konstruktioner kring identitet.18 Det är en övning som är lättare att säga än göra. Vi ingår i språkliga konventionella sammanhang, att överskrida dessa är inte enkelt om anspråk också görs att
kommunicera med omvärlden. Det empiriska materialet är komplext men ska inordnas i
intressanta, helst nyskapande mönster och paketeras så andra också ser poängerna.19

Erfarenheter från fältet som tolkningsmöjligheter
I studien fokuserades en tid deltagarnas sätt att hantera studierna i relation till Gymnasieförordningens kursplaner eller Folkhögskolans föreskrivna avsikter eller profil.
Övergripande teman valdes som ingick i lärares målbeskrivningar såsom EU eller
Religiösa och etniska konflikthärdar i världen. Med fenomenografisk inspiration intervjuades deltagarna före och efter genomgången undervisning. Ett exempel: vi ställde
frågan innan undervisningen kring EU iscensattes av lärare. Frågor formades utifrån
kursplanens intentioner och lärares avsikter. Vi frågade deltagarna vad EU betyder för
dom. Frågan ställdes före och igen efter genomgången undervisning. Intervjuerna gav
ingenting när det gällde att förstå sig på iscensättande av identiteter. Vi blev varse att
det innehåll vi frågade om inte hade någon relevans för deltagarna. Utfallet kunde inte
tolkas på annat sätt än att designen, att välja ut det lärare anser vara relevant kunskap
inte kunde beskriva de processer som studerande och lärare formar i vuxenstudier. Kunskapsinnehållet hade helt enkelt ingen relevans för deltagarna. Deras svar handlade
huvudsakligen om att EU betyder regler kring ”raka gurkor” – både före och efter
undervisningen. Deras förhållningssätt, menar vi, speglar inte deltagarnas användning
av studierna. Designen medgav snarare ett anordnar- eller lärarperspektiv på lärande i
vuxenutbildning. Vi insåg med stöd från deltagarnas horisont att vi studerade anspråk på
vad de vuxna borde ägna sig åt för att lära sig något bestämt, det som är föreskrivet.
En annan logik som inte någon deltagare besvarade var att skriva om sina erfarenheter.
Ett par månader in i deltagarnas studier ombads de att skriva dagbok en vecka. Vi ville
att de skulle beskriva hur en vanlig vecka kunde gestalta sig. Deltagarna inordnade sig
18
19

Rhedding-Jones (1996, s 4).
Jämför med resonemang kring hermeneutisk cirkel eller spiral (Ödman, 1983, s 79–81).
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inte eller som deltagaren Micke sa i rökrutan: ”Vad tror ni? Vi är inte här för och bli
författare.” Samma situation inträffade då vi lämnat fältet. Efter ca ett år kontaktade vi
deltagare som hade e-post (de flesta i studien) för att de kort skulle beskriva vad de
sysslade med. Endast tre före detta deltagare beskrev kortfattat sina vardagar. Skrivande
är helt enkelt inget deltagarna ägnar sig åt. Det visste vi egentligen redan från fältnärvaron, men de erfarenheterna glömdes liksom bort. Vi var oreflekterat inspirerade av
andra biografiska forskare som synes ha rika textmaterial att botanisera i.20
Ett annat misslyckande var då vi försökte följa deltagarna utanför klassrummet. Eftersom undervisningen på både Komvux och Folkhögskolan huvudsakligen bedrevs med
studerandeaktiva former arbetade deltagarna tillsammans i grupp eller ensamma. När de
vuxna lämnade läraren, offentligheten i klassrummet ägnade de sig åt annat än undervisningens avsiktliga innehåll. Problem uppstod (för oss) då vår närvaro ur studerandes
horisont verkade tolkas som ersättning för lärarens närvaro. Vi pådyvlades identiteten
som kontrollanter av arbetsprocessen och identifierades med lärarnas avsikter. Antingen
satte sig en grupp för att tyst arbeta med individuella frågor som delats upp inom gruppen. Eller ”försvann” bara gruppen, den upplöstes med hänvisning till att var och en
arbetade hemma eller på biblioteket. Över tid insåg vi att de flesta deltagare använde
tiden för eget arbete till annat och själva arbetsprocessen, utförandet av arbetsuppgifter
skedde utanför skoltid. Det är ju ett resultat i sig, men det kändes snopet att inte kunna
följa arbetsprocesser utanför klassrummen, såsom vi tänkt oss och planerat i studien.
Dessa erfarenheter kan ses som misslyckanden, men vi använde dem istället som resurser i tolkningsarbetet. De bidrar till tolkningen att vuxna använder studier som det passar dem och att uttrycka livet genom skrivande är inte avgörande bland deltagare vi
mött i den här studien.

Empiriskt material
Intervjuer
Tablå A1:
Intervjuade aktörsgrupper år 1998–2001:
Aktör
Politiker
Studie/yrkesvägledare
Rektor
Lärare
Deltagare

Antal personer
3
6
9
12
27

Flertalet rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare intervjuades vid två tillfällen.
Deltagarna intervjuades vid tre formella tillfällen. Varje tematiserad eller biografisk
intervju varade mellan 50 och 150 minuter. I studien har totalt 155 intervjuer genomförts. Informella samtal har utöver intervjuer föregått eller följt deltagande observationer under studiens gång. Informanterna bestämde var vi skulle vara vid intervjutillfällena. De flesta intervjuer genomfördes på respektive institution. Den sista uppföljande intervjun med deltagarna utfördes huvudsakligen i deras hemmiljö, alternativt på
kommunens bibliotek eller fik. I några fall var deltagarens barn, partner eller släkting
delvis närvarande vid intervjun. För att bestämma tid och plats för den sista uppföljande
20

Se exempelvis Alheit (1995); Dausien (2002); Kohler Riessman (2000).
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intervjun skickades brev till deltagarna. De erbjöds 200 kronor för att avsätta tid och
som symboliskt tack för engagemang i studien.

Val av deltagare
Vi fanns med vid utbildningsanordnarnas starter. Hos Komvux och Liber presenterades
studien vid första mötet med deltagarna. På Folkhögskolan gjordes det vid första mötet i
klassrummet. Vi uppmuntrade deltagarna att vara med i studien men berättade att vi
hade kriterier för val av deltagare. Studievägledare, lärare och coach hjälpte oss hitta
deltagare som studerade både Svenska A och Samhällskunskap A. Vi sökte en heterogen grupp utifrån kriterier såsom kön, ålder, etnicitet, utbildningsbakgrund och val av
skolämnen. Vi samtalade med fler än vi kunde intensivstudera för att ha reserver om
någon försvann inom närmaste dagarna. Nio deltagare ersattes snabbt av andra för att de
avslutade studierna inom 2–14 dagar eller när det kom till kritan, passade de helt enkelt
inte in i urvalet. En fick arbete, en kom in på universitet, en hoppade av på grund av
drogmissbruk, en deltagare hoppade av för att mannens fängelsevistelse hindrade henne
från att studera. Studierna kunde inte kombineras med barnens dagistid. En deltagare
rekommenderades att avsluta studierna på grund av psykisk sjukdom. Två deltagare fick
inte delta i Svenska A, de rekommenderades att läsa preparandkurs i Svenska. Två deltagare på Liber hade redan slutfört de kurser vi intresserade oss för.
Slutligen följdes 12 deltagare på Folkhögskolan, 11 deltagare på Komvux och 4 deltagare på Liber. Att det är så få deltagare på Liber hänger ihop med att anordnaren inte
skulle studeras, i alla fall inte forskningsmässigt. Vi föreställde oss att dynamiken, eller
arbetsprocesser inte kunde studeras eftersom klassrummet ersatts av dator- och brevkommunikation. Vår uppdragsgivare såg däremot vikten av Liber som en anordnare,
alltså blev det så. Men det var få deltagare med ämneskombinationen Svenska och Samhällskunskap A som studerade våren 1999. Utöver de 27 deltagare som intensivstuderats har återkommande samtal förts med övriga deltagare som fanns i studiens sammanhang, på Folkhögskolan och Komvux. Med deltagare på Liber har, utöver de intensivstuderade, sporadiska samtal förts vid möten på lärcentrum.
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F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola
F-skola

Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux
Komvux

Liber
Liber
Liber
Liber

Ali
Asad
Henrik
Irene
Jonas
Joseph
Julia
Camilla
Robert
Robil
Olivia
Pernilla

Charlotte
Daniel
Emma
John
Karin
Maria
Mary
Micke
Petra
Petter
Ros-Marie

Carita
Leena
Susanne
Ture

40
35
30
58

25
22
23
22
48
23
39
31
29
24
41

26
32
25
48
29
25
26
28
40
23
19
29

Ålder

Sverige
Finland
Sverige
Sverige

Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige

Libanon
Bosnien
Sverige
Sverige
Sverige
Turkiet
Sverige
Sverige
Sverige
Irak
Sverige
Sverige

Födelseland

högskoleutb
2-årigt gy
grundskola
folkskola

grundskola
2-årigt gy
grundskola
2-årigt gy
2-årigt gy
grundskola
grundskola
grundskola
grundskola
grundskola
2-årigt gy

gymnasium
gymnasium
grundskola
2-årigt gy
2-årigt gy
grundskola
grundskola
2-årigt gy
2-årigt gy
grundskola
2-årigt gy
2-årigt gy

Utbildningsbakgrund

fast jobb: vård
vikariat: skola
åtgärdsaktiviteter
fast jobb: snickeri

vikariat: bageri
ströjobb: industri
ströjobb: industri
vikariat: skola
fast jobb: statlig adm
åtgärdsaktiviteter
fast jobb: restaurang
ströjobb: data
fast jobb: industri
åtgärdsaktiviteter
vikariat: vård

ströjobb: industri
ströjobb: transport
fast jobb: lantbruk
fast jobb: vård
fast jobb: tryckeri
ströjobb: restaurang
åtgärdsaktiviteter
fast jobb: butik
fast jobb: industri
ströjobb: restaurang
feriejobb: barnflicka
fast jobb: industri

Arbetslivserfarenhet

sambo
ensamstående
sambo
gift

sambo
ensamstående
sambo
ensamstående
ensamstående
sambo
särbo
sambo
gift
särbo
ensamstående

gift
gift
gift
gift
sambo
ensamstående
sambo
sambo
ensamstående
ensamstående
ensamstående
ensamstående

Civilstånd

nej
3
1
2

3
nej
nej
nej
2
nej
3
2
3
nej
2

nej
2
nej
2
2
nej
1
nej
2
nej
nej
2

Barn

universitet
grundskola
folkskola

2-årigt gy
2-årigt gy
universitet
universitet
grundskola
grundskola
2-årigt gy
-

2-årigt gy
2-årigt gy
4-årigt gy
2-årigt gy
2-årigt gy
grundskola
2-årigt gy
-

Partners utb

avgångsvederlag
SVUXA
UBS
avgångsvederlag

studiemedel
studiemedel
f-kassa/soc
studiemedel
SVUXA
f-kassa/soc
SVUXA
studiemedel
SVUX
studiemedel
SVUX

studiemedel
studiemedel
f-kassa
UBS
avgångsvederlag
studiemedel
f-kassa/soc
SVUXA
f-kassa/soc
studiemedel
studiemedel
f-kassa

Studiefinansiering

Studiefinansiering;
UBS: särskilt utbildningsbidrag
F-kassa/Soc: blandfinansiering från Försäkringskassa och Socialtjänst
SVUX=särskilt vuxenstudiestöd
SVUXA=särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Förklaringar:
Arbetslivserfarenhet: beskrivs i termer av anställningsform och bransch, dvs att vikariera inom bageri betyder inte nödvändigtvis att deltagaren varit bagare; ströjobb
innebär återkommande begränsade anställningsperioder som kombineras med arbetslöshet; åtgärdsaktiviteter är olika former av aktiviteter som initierats av AF

Institution

Deltagare

Tablå A2:
Intensivstuderade deltagare

Appendix
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Fältnärvaro i studien
Under året 1998 följdes huvudsakligen KLprojektgruppen och olika utbildningsanordnare. Året 1999 genomfördes klassrumsobservationer. År 2000 följdes sporadiskt
KLprojektledningen och anordnare på institutionsnivå. År 2001 genomfördes uppföljande intervjuer med 27 deltagare. När det gäller klassrumsobservationer har vi närvarat
huvuddelen av lektionstiden. På Komvux omfattade en termin 15 veckor; Samhällskunskap, 60 lektionstimmar (ursprungligen 72, antalet timmar drogs ned i takt med att deltagargruppen minskade). Svenska A omfattade 52 timmar. På Folkhögskolan studerades
motsvarande i dubbel omfattning, 30 veckor. De gånger vi valt bort närvaron i klassrummen var då grupperna gjorde studiebesök, hade prov, test eller salsskrivningar, eller
då lektioner ställdes in eller lärare var sjuka. Situationer uppstod också då lärare på
Folkhögskolan beslutade att använda Tematiden till annat innehåll. Vid dessa tillfällen
valdes klassrummet bort och deltagande observationer utfördes av KLprojektgruppen,
lärarrum eller andra aktörer i Nystad. Fältarbetet bedrevs sammantaget i kommunen
mellan januari 1998 och december 2001.
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Bilaga 1

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK
OCH PSYKOLOGI
DEPARTMENT OF ECUCATION
AND PSYCHOLOGY

Nationell utvärdering av Kunskapslyftet i Nystads kommun
Den femåriga kunskapslyftssatsningen utvärderas på nationell nivå. En grupp
har utsetts att studera satsningen ur olika perspektiv och med varierande
metoder. Kunskapslyftskommitén har uppdragit åt professor Staffan Larsson,
Institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet att
ansvara för en delstudie tillsammans med Liselott Assarsson och Katarina
Sipos-Zackrisson.
I Nystads kommun genomförs denna intensivstudie som syftar till att lyfta fram
deltagarna och utbildningen betydelse för dessa enskilda människor. För att
begripa sig på denna betydelse kommer Liselott och Katarina att delta i kunskapslyftets vardag och där samtala med berörda människor på olika nivåer,
men också utföra intervjuer och observationer. Nystads kommun benämns inte
med sitt egentliga kommunnamn i varken muntlig eller skriftlig dokumentation
som görs inom ramen för denna delstudie.
Studiens resultat beräknas slutrapporteras till Kunskapslyftskommittén (motsvarande) år 2001-06-30. Intensivstudiens utvärderare kan komma att publicera
delrapporter. Kunskapslyftskommittén har dock som uppdragsgivare förbehållet att som första instans offentliggöra och publicera resultat. Därför är preliminära tolkningar och resultat som återkopplas verksamma aktörer i Nystads
kommun inofficiella och ska ej spridas i massmedia. Detta utesluter däremot
inte att projektledningen för Kunskapslyftet i Nystads kommun informerar om
den pågående utvärderingen.
Som ansvarig för kunskapslyftet i Nystads kommun ställer jag mig positiv till
och stödjer den nationella utvärderingen.
Nystads kommun 980211
Björn Larsson
Utbildningsledare

Linköping University
Department of Education
and Psychology
S-581 83 Linköping, Sweden

Postadress
Linköpings Universitet
581 83 Linköping

Telefon:
013-28 10 00
Phone:
+46 13 28 10 00

Telefax:
013-28 21 45
Fax:
+46 13 28 21 45
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Kursutbud i Nystad före KL
Tablå 1: Utbildningsanordnare och antal årsstudieplatser före KL
Utbildningsanordnare
Antal platser
______________________________________________________
Komvux

200

Vårdskola

50

Yrkesskola

10

AMU (idag Lernia)

20

Totalt
280
______________________________________________________

Bilaga 2

Kursutbud i Nystad 1999
1

Tablå 2: Kursutbud, utbildningsanordnare och antal deltagare våren 1999
Utbildningsanordnare och kurs

Antal deltagare

Komvux
Enstaka kurser
Naturvetenskapligt basår
Restaurangutbildning, grundkurs
Datafördjupning
Integrationsledarkurs
Orienteringskurs, invandrare
Byggutbildning

30
30
20
16
20
23
18
Summa 157

Vårdskola
Omvårdnad 1:2
Omvårdnad 2:2
Omvårdnad, valbara kurser (3 st)

30
125
12
Summa 167

Yrkesskola (rikstäckande antagning)
Mikroteknisk
Inriktning 1
Inriktning 2
Mikroteknisk komplettering

8
5
6
16
Summa 35

Folkhögskola
Allmän kurs
Genuskurs
Orienteringskurs

69
13
40
Summa 122

Privat anordnare
Allmän orienteringskurs
Flexgymnasiet

40
110
Summa 150

AMU (idag Lernia)
Orienteringskurs
Industriteknisk utbildning

16
26
Summa 42

Individuella kurser och utbildning i företag
Floristutbildning
Smide
Teknisk utbildning
Lantbruksgymnasium
Data, distansutbildning
Digital TV
Båtbygge
Målare
Möbelrenovering
Personlig assistent
Yrkesförarutbildning
Trädgårdsutbildning
Reseledarutbildning
Ridinstruktör

2
2
3
1
2
1
1
1
2
1
2
2
3
8
Summa 31

Enstaka kurser på Lärcentrum
Orienteringskurser

120
Summa 120
Totalt

1

824

Uppgifterna i tablån är osäkra, eftersom de grundas på skattning inför studieåret, icke planerade kurser
kan starta utan att de redovisas här.
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Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap (IBV)
Kunskapslyftet & livslångt lärande

001121

Hej!

Det var ett tag sedan vi sågs och nu är det dags för en intervju. Vi är intresserade av
att veta vad Du gör idag och Dina erfarenheter från skolan. En del av Er fullföljde
utbildningen, andra valde att hoppa av och några bytte skolor. Oavsett vilket, är Du
viktig som intervjuperson eftersom vår forskning handlar om betydelser av att delta i
utbildning.
Med detta brev följer en svarstalong som snabbt ska skickas till oss i det portofria
kuvertet. Vi föreslår intervjutid och plats att träffas på. Har Du svårt att rucka på din
vardag för den tid vi föreslagit, ber vi Dig föreslå annan tid. Räkna med att intervjun tar
ca 3 timmar.
Som Du vet bryr vi oss mest om ämnena Svenska och Samhällskunskap/Temaarbete. Ta
gärna med skolmaterial som Du sparat; kursbok, tema/projektarbeten, prov/hemskrivningar, uppsatser mm till intervjun.
Som tack för Din medverkan får Du 200:- via postgiro. Din hjälp är värdefull eftersom
vi valt att beskriva Kunskapslyftet med deltagarnas ögon.
Om Du inte kan tiden vi föreslagit, har vi möjlighet dessa dagar (helst dagtid, men
kvällstid går också): 27/11, 28/11, 29/11, 30/11, 1/12, 4/12 em, 5/12, 6/12, 7/12, 11/12,
12/12 13/12, 14/12 fm, 15/12 fm.
Ange Ditt förslag på svarstalongen!

Det ska bli hiiiimla roligt att ses igen!
Liselott & Katarina (”forskartanterna”)

tel: 013 - 28 21 19, 28 23 54
mobil: 073 - 992 15 65, 070 - 498 52 97
fax: 013 - 28 21 45
e-post: Lisas@ibv.liu.se Sipos@ibv.liu.se
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Svarstalong (skickas till oss i portofritt svarskuvert)
Tid (fyll i alternativ som passar)
Vi träffas ………………dagen den…………… kl…………….

……jag kan
……jag kan inte och föreslår att vi ses ………………dagen
den…………… kl…………….

Plats (fyll i alternativ som passar)

……Vi ses hemma hos mig (vi kommer hem till dig med fikabröd under armen)
……Vi ses på biblioteket, innanför entrén

Namn…………………………………………………………………
**********************************************************************************************************

Svarstalong (behåller du)
Tid (fyll i alternativ som passar)
Vi träffas ………………dagen den…………… kl…………….

……jag kan
……jag kan inte och föreslår att vi ses ………………dagen
den…………… kl…………….

Plats (fyll i alternativ som passar)

……Vi ses hemma hos mig (vi kommer hem till dig med fikabröd under armen)
……Vi ses på biblioteket, innanför entrén

Namn…………………………………………………………………
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